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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 2018

V lednu byl Miloš Zeman podruhé přímo zvolen prezidentem ČR (v druhém kole
porazil Jana Drahoše), přívaly sněhu komplikovaly situaci na mnoha místech Česka,
první menšinová vláda Andreje Babiše (ANO 2011) nezískala důvěru Poslanecké
sněmovny a zemřel herec Marián Labuda. V únoru byl na Slovensku zastřelen novinář
Ján Kuciak s přítelkyní, na konci měsíce sevřely Česko silné mrazy a v jihokorejském
Pchjongčchangu proběhly XXII. zimní olympijské hry, na kterých ČR získala 2 zlaté
(Ester Ledecká – v superobřím slalomu v alpském lyžování a paralelním obřím slalomu
ve snowboardingu), 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. V březnu se Miloš Zeman po složení
slibu ujal podruhé funkce prezidenta republiky, zemřel fyzik Stephen Hawking a
snowboardistka Ester Ledecká získala potřetí za sebou velký křišťálový globus. V dubnu
byly do ČR převezeny ostatky kardinála Josefa Berana, v první polovině měsíce ovládlo
Česko letní počasí, zemřeli režiséři Miloš Forman a Juraj Herz a básník Pavel Šrut a
hokejovou extraligu podruhé za sebou ovládla Kometa Brno. V květnu získala titul ve
fotbalové lize Viktoria Plzeň. V červnu prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše
(ANO 2011) podruhé premiérem a následně jmenoval druhou vládu Andreje Babiše
složenou ze zástupců ANO 2011 a ČSSD, v pražském Motole se narodila čtyřčata (3 dívky
a 1 chlapec), soud potrestal 3 žháře v kauze zapálení kostela v Gutech (9, 8 a 3,5 roku) a
Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou vyhrály čtyřhru na French Open. V červenci
se v Praze konal 16. všesokolský slet, druhá menšinová vláda Andreje Babiše získala
důvěru Poslanecké sněmovny (za podpory KSČM), nastalo nejdelší pozorovatelné
zatmění Měsíce v 21. století, zemřela advokátka a politička Dagmar Burešová, Kateřina
Siniaková s Barborou Krejčíkovou ovládly čtyřhru i ve Wimbledonu a vítězství na MS ve
fotbale v Rusku si odnesli fotbalisté Francie. V srpnu sebevražedný útočník zabil na
východě Afghánistánu tři české příslušníky mise NATO, v italském Janově se za plného
provozu zřítil dálniční most, Česko postihlo výjimečné sucho a zemřel herec Ilja Racek
a americká zpěvačka Aretha Franklin. V září začali studenti, děti a senioři od 65 let v ČR
jezdit v autobusech a vlacích se 75procentní slevou a zemřel malíř Libor Vojkůvka.
V říjnu proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu, po rekonstrukci byla
otevřena historická budova Národního muzea a zemřel francouzský zpěvák Charles
Aznavour. V listopadu se novým předsedou Senátu stal Jaroslav Kubera (ODS),
primátorem Prahy byl zvolen Zdeněk Hřib (Piráti) a české tenistky vyhrály Fed Cup.
V prosinci si výbuch metanu na dole ve Stonavě na Karvinsku vyžádal 13 mrtvých,
královnou českého sportu se stala Ester Ledecká a zemřeli bývalý americký prezident
George Bush starší a herečka Jana Štěpánková.
Asi nejdůležitější událostí pro život obce byly volby do obecního zastupitelstva,
které proběhly 5.–6. října 2018 a které daly podobu novému zastupitelstvu obce. Do
života obce také dramaticky zasáhly dvě „bleskové“ povodně z 2. a 3. června, které kromě
několika domů ve dvou dnech za sebou zaplavily vodou a bahnem multifunkční areál.
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2. ČINNOST
ORGÁNŮ
2.1

OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

A

JEHO

„Staré“ zastupitelstvo

Do října 2018 pracovalo zastupitelstvo obce v nezměněném složení podle
výsledků 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
V tomto složení se ZO sešlo v roce 2018 celkem 5x. Jednání byla vždy veřejná a
probíhala v sále našeho KD.
 XXIV. zasedání ZO – 12. března 2018
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 ve výši 21.209.400,- Kč.
Neinvestiční příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
1.174.000,- Kč
Sportovní družstvo SDH
25.000,- Kč
TJ Dubina
30.000,- Kč
Svaz chovatelů
3.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Skauti
15.000,- Kč
Farnost Větřkovice
37.100,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017
a účetní závěrka obce Větřkovice za rok 2017.
 XXV. zasedání ZO – 14. května 2018
Byl mj. schválen závěrečný účet hospodaření obce Větřkovice za rok 2017 (a to bez
výhrad), závěrečný účet hospodaření ZŠ a MŠ Větřkovice, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Předcházení vzniku odpadů
na Opavsku“ ve prospěch uchazeče MEVA – Ostrava s cenou 2.149.323,- Kč včetně DPH
či rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Rekonstrukce vodovodu v obci Větřkovice“ ve prospěch uchazeče STAMEX Březová
s cenou 2.790.296,91 Kč bez DPH.
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 XXVI. zasedání ZO – 25. června 2018
Bylo mj. schváleno rozpočtové opatření č. 3/2018, počet členů zastupitelstva obce
Větřkovice pro příští volební období 2018–2022 (11 členů) a přijetí dotace z rozpočtu
MSK na projekt „Rekonstrukce budovy občanské vybavenosti v obci Větřkovice“.
 XXVII. zasedání ZO – 20. srpna 2018
Bylo mj. schváleno rozpočtové opatření č. 5/2018 či rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce interiéru sálu
KD ve Větřkovicích“ ve prospěch uchazeče VOLF-MATĚJEK Vítkov s cenou
2.553.923,- Kč včetně DPH.
 XXVIII. zasedání ZO – 17. září 2018
Bylo mj. schváleno rozpočtové opatření č. 7/2018, rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka umělého povrchu multifunkčního
hřiště v obci Větřkovice“ ve prospěch uchazeče Funny sport Zlín s cenou 523.811,- Kč
včetně DPH či rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Rekonstrukce budovy občanské vybavenosti v obci Větřkovice“ ve prospěch
uchazeče DUO-STAV Opava s cenou 724.872,- Kč včetně DPH.
Do října 2018 působily také 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
Miroslav Krajíček

2.2

Obecní volby

Ve dnech 5.–6. října 2018 proběhly i v naší obci volby do obecního zastupitelstva.
Počet voličů:
623
Účast voličů:
388 (tj. 62,3 %)
Úplné kandidátky sestavily 2 strany či uskupení, kandidovalo tedy 22 našich
spoluobčanů (v roce 2014 kandidovaly 3 strany a uskupení a 33 občanů):
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Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
11 kandidátů (Petr Šamárek, Lucie Dubová, Miroslav Krajíček, Viktor Topiarz,
Zlatomíra Krajíčková, František Hellebrand, Věra Pravdová, Daniel Galčan, Jan Vícha,
Martin Jahn, Petr Černoch)
 Naše Větřkovice
11 kandidátů (Miroslav Černoch, Stanislav Mička, Dana Panáčková, Daniel Hůla,
Roman Lichovník, Karel Moravec, Ondřej Hopp, Jiří Hopp, Martina Hellebrandová,
Daniel Kyjovský, Gabriela Grodová)
Výsledky jednotlivých subjektů a počty zastupitelů:
 Naše Větřkovice
2384 hlasů (tj. 63,07 %)
7 zastupitelů (Miroslav Černoch, Stanislav
Mička, Dana Panáčková, Daniel Hůla, Roman Lichovník, Karel Moravec, Ondřej
Hopp)
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1396 hlasů (tj. 36,93 %)
4 zastupitelé (Petr Šamárek, Lucie Dubová,
Miroslav Krajíček, Viktor Topiarz)

2.3

„Nové“ zastupitelstvo

Po říjnových obecních volbách pracovalo ZO v tomto složení:
Černoch Miroslav
Dubová Lucie
Mgr. Hopp Ondřej
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Lichovník Roman
Mgr. Mička Stanislav
Moravec Karel
Mgr. Panáčková Dana
Ing. Šamárek Petr
Ing. Topiarz Viktor
V tomto novém složení se ZO do konce roku 2018 sešlo celkem 2x. Jednání byla
vždy veřejná a probíhala buď v sále našeho KD, nebo v extrovní pohostinství.
 I. zasedání ZO (ustavující) – 31. října 2018 (sál KD)
Byl mj. zvolen uvolněný starosta obce (Miroslav Černoch) a neuvolněný
místostarosta obce (Stanislav Mička) a zvoleny 2 výbory a 2 komise.
1.
Finanční výbor
Daniel Hůla – předseda
Lucie Dubová
Ondřej Hopp
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2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Karel Moravec
Viktor Topiarz
3.
Komise pro projednávání přestupků
Lenka Benková – předsedkyně
Miroslav Krajíček
Stanislav Mička
4.
Kulturní komise
Dana Panáčková – předsedkyně
Miroslav Černoch
Roman Lichovník
Dále byly schváleny měsíční odměny pro členy ZO:
neuvolněný místostarosta
9.570,- Kč
předseda výboru, komise
1.120,- Kč
člen výboru, komise
730,- Kč
zastupitel
360,- Kč


II. zasedání ZO – 10. prosince 2018 (extrovna pohostinství – v sále KD probíhala
rekonstrukce)
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium na období leden–březen 2019, OZV
č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, rozpočtové opatření č. 9/2018 a
změnu počtu členů Komise pro projednávání přestupků ze 3 na 4 (a byla zvolena
Jaroslava Klapetková členkou této komise).

3.

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad sídlí v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Obecní úřad byl
pro veřejnost otevřen:
pondělí
7 – 1630
úřední den
úterý
7 – 1500
středa
7 – 1630
úřední den
00
čtvrtek
7 – 15
pátek
7 – 1200
Zaměstnanci OÚ v roce 2018:
Miroslav Černoch – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
František Kukol – pracovník pro potřeby obce
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V průběhu roku 2018 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). Vítání občánků proběhlo v roce 2018 dvakrát – 29. 4. (3 děti) a 21. 10. (2 děti).

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341
3113
3314
3349
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3722
3723
3725
3726
3749
6171
6310
6320
CELKEM

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
Ostatní činnosti k ochraně přír. a krajiny
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Pojištění funkčně nespecifikované

Plánované
11 397 400
1 100 000
170 000
22 000
0
700
3 000
75 000
70 000
42 500
195 300
16 600
418 200
0
3 000
83 000
0
0
42 400
800
0
13 639 900

Skutečné
16 091 195,83
739 816
219 754
22 000
450 000
580
2 200
76 686
96 460
38 643
200 589
31 866
560 974
6 000
0
90 818
1 102
900 000
49 860
914,79
7 559
19 587 017,62

Plánované
1 568 000
20 000
288 000
155 000
90 300
3 070 000
1 874 000

Skutečné
1 851 544
19 980
107 063,50
68 190
97 457
3 674 389,58
2 730 947,27

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2292
2310
3113

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Základní školy
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Paragraf
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3429
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3744
3745
3749
5212
5311
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
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
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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
Ostatní činnosti k ochraně přír. a krajiny
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev ÚSC
Volba prezidenta republiky
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
28 000
4 000
310 000
44 100
6 200
74 400
50 000
44 000
389 500
743 300
108 000
2 907 400
38 000
21 500
3 051 400
332 200
25 000
460 000
132 000
815 000
20 000
1 198 000
0
5 000
0
15 500
907 500
0
32 300
1 307 300
45 000
151 000
834 800
14 200
29 500
21 209 400

Skutečné
16 799
1 390
87 745
42 053
7 883
68 066,47
14 714,66
32 308
453 407,95
535 007,02
106 949
1 358 941,88
189 924,92
31 089,66
146 200
357 810
38 181,05
442 201,75
118 548,40
2 271 355,20
12 601,70
1 501 614,30
1 234 806,60
0
1 089
14 706
969 017
26 522,96
16 819
1 254 357,58
40 063,90
98 642
401 679
14 140
70 748,67
20 526 955,02

Investice

V roce 2018 byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu v centru obce
(2.901.515,- Kč). Byly také nakoupeny kompostéry pro občany (2.040.086,04 Kč) a
postaveny oplocenky (138.550,- Kč).
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4.3

Státní a jiné dotace

V roce 2018 získala obec dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Větřkovice ve výši 450.000,- Kč a dotaci z MSK na
rekonstrukci budovy č.p. 148 ve výši 272.000,- Kč.
Co se týká neinvestičních akcí, získala obec dotaci na veřejně prospěšné práce ve
výši 240.000,- Kč. Volby prezidenta ČR byly dotovány částkou 16.819,- Kč a volby do
ZO a Parlamentu ČR částkou 26.522,96 Kč. Dotace na lesy dosáhla celkově 360.670,- Kč,
dotace kraje činila 150.400,- Kč. Ministerstvo životního prostředí pak dotovalo nákup
kompostérů pro občany částkou 1.919.489,55 Kč.

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 Ing. František Hellebrand. K 31. 12. mělo ZOD
104 členů, průměrně pak 46 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve výši 40,0 mil. Kč se
podílely rostlinná výroba (30,5 %), živočišná výroba (51,5 %), výroba elektřiny (10 %) a
služby (5%) a pronájmy (3 %). Hospodářský výsledek skončil ztrátou 3,0 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.383,63 ha (z toho
orná půda 794,12 ha, zbytek – 589,51 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. Žně byly zahájeny 3. 7. a byly ukončeny 4. 8. Celkem bylo sklizeno 42.800 q
senáží (oproti roku 2017 o 17 % méně, oproti roku 2016 dokonce o 35 % méně), 19
vagónů sena (o 70 % méně než v roce 2017), 583 vagónů kukuřičné siláže (2x více oproti
roku 2017) a 25,5 vagónů čiroku.
Průměrné realizační
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ceny [Kč/q]
ozimá pšenice
111,02
72,25
474
ozimý ječmen
25,36
56
300
jarní ječmen
162,63
58,23
495
ozimá řepka
160,63
37,18
897
kukuřice silážní
145,82
400
vlastní spotřeba
hrách na senáž
23,30
110
vlastní spotřeba
ozimé žito na GPS
105,87
311,7
vlastní spotřeba
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V živočišné výrobě bylo chováno 676 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo
483 ks skotu (z toho 235 dojnic, 149 telat, 91 jalovic a 8 vysokobřezích jalovic), ve
středisku Vlkovice 200 ks (z toho 92 masných krav, 22 telat, 59 jalovic, 25 vysokobřezích
jalovic a 2 plemenní býci – charolaiský a simentálský skot). Průměrná dojivost se
pohybovala okolo 9.500 litrů na dojnici a rok; mléko ZOD dodávalo do mlékárny
KUNÍN; celkem 2,25 mil. litrů za průměrnou cenu 8,59 Kč/l (oproti roku 2017 cena
mírně poklesla o cca 0,05 Kč/l) – vše v kvalitě „NON GMO“.
Jako hlavní surovina pro BPS (o výkonu 526 kW) 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. Průměrný výkon činil 88 %. Tepelná
energie byla využívána jednak k vytápění a přípravě teplé užitkové vody v objektech
dílen a administrativní budovy, jednak je napojena firma J. K. FOOD (vytápění budov,
ohřev vody a sušení těstovin). Digestát z BPS splňuje požadavky na bio hnojivo. Dalším
zdrojem energie je FVE o výkonu 99 kW na střeše kravína.
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 Proxima
s výkonem 110 PS) a 2 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 2018 pořídilo družstvo 12tunový návěs Pronar.

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

V obci působila v roce 2018 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 2018 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Jiřina Šindelářová,
poskytovatel internetu – Dušan Lederer ml.,
prodejna Jednota,
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6.

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 2018 byla OÚ vydána 4 nová popisná čísla – 248 (Zemanovi), 249 (Ivana
Žilinská), 250 (Smékalovi) a 251 (Malaníkovi).

7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2018 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2018 na dopravní obslužnost doplatila 97.457,- 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
Pětičlenný výbor pracoval ve složení: předseda Miroslav Krajíček, místopředseda
Jaromír Hellebrand, jednatelka Lucie Dubová, hospodářka Bohumíra Cihlářová a členka
výboru Zlatomíra Krajíčková.
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Předseda MO se zúčastnil programové konference KDU-ČSL ve Frýdku-Místku a
Dne KDU-ČSL v Ostravě. Výroční schůzi MO v únoru navštívila poslankyně Pavla
Golasowská a okresní tajemník KDU-ČSL Zbyněk Obdržálek.
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.
V obecním zastupitelstvu do obecních voleb na podzim pracovali 3 zastupitelé:
Petr Šamárek (předseda kontrolního výboru), Miroslav Krajíček (člen letopisecké
komise) a Lucie Dubová (členka finančního výboru). V obecních volbách v říjnu získala
kandidátka strany 36,93 % hlasů a 4 zastupitele: Petr Šamárek (předseda kontrolního
výboru), Lucie Dubová (členka finančního výboru), Viktor Topiarz (člen kontrolního
výboru) a Miroslav Krajíček (člen komise pro projednávání přestupků).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
Pro veřejnost uspořádaly členky v březnu přednášku Michaely Scholasterové se
zdravotní tematikou. 6. 4. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Večerního čtení v
základní škole.
Tradiční sáňkiáda se uskutečnila 11. 2. a drakiáda proběhla 14. 10. za pěkného a
větrného počasí a velké účasti dětí i dospělých.
O prázdninách byl také uspořádán zájezd na letní Shakespearovské slavnosti do
Ostravy (představení „Dobrý konec všechno spraví“). Pro děti byl pak zorganizován
zájezd do Opavy na představení „Pyšná princezna“ (11. 11.).
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 1. 5.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Přemysl Štencel
V roce 2018 se chovatelé zúčastnili mnoha tradičních výstav. Na výstavě v Hradci
nad Moravicí získali čestnou cenu Zdeněk Hopp (za slepice rousné zakrslé porcelánové),
René Štencel (za holuby hanácké voláče černé šupinaté) a Karin Štencelová (za holuby
kudrnáče modré). Další výstavy se chovatelé zúčastnili v Kylešovicích (Zdeněk Hopp –
slepice a králíci, Karina Štencelová, Přemysl Štencel, René Štencel – holubi).
Na okresní výstavě v Hati vystavili své holuby Přemysl Štencel, René Štencel a
Karin Štencelová a z 24 organizací okresu se umístili na krásném 3. místě.
Holubáři (René Štencel a Přemysl Štencel) se pak zúčastnili speciální výstavy
velkých voláčů v Litovli. Na speciální výstavě rousných a zakrslých slepic ve Studénce
vystavoval Zdeněk Hopp.
Na Výstavě Moravy a Slezska v Přerově prezentoval Zdeněk Hopp králíky a
slepice. Vrcholem sezony byla výstavy Moravia Brno na brněnském výstavišti, kde bylo
vystaveno přibližně 8000 zvířat. Holuby zde vystavili Karin Štencelová, Přemysl Štencel
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a René Štencel (čestná cena za hanácké voláče) a slepice Zdeněk Hopp a Přemysl Štencel
(čestná cena).

8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
V roce 2018 měl klub důchodců 32 členů. Scházel se jednou za 14 dní na faře.
V roce 2018 zorganizoval klub výroční schůzi či mikulášskou besídku na faře.
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 (jak doma, tak i nemocnici či domově důchodců).

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 XXV. Večer honebního společenstva – myslivecký ples (6. 1.)
s bohatou zvěřinovou tombolou. 28. 10. se členové zúčastnili mše za úrodu v místním
kostele; výtěžek z prodeje zvěřinového guláše při následném posezení na faře pak
věnovali na opravy kostela.
1. 12. MS uspořádalo honičské zkoušky malých plemen.
V roce 2018 byl také zaznamenán zvýšený počet srážek automobilů se zvěří –
Policií ČR bylo hlášeno 26 nehod; jednalo se v drtivé většině o srážku se srnčí zvěří,
nejčastěji na obchvatu Větřkovic.

8.2.5 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (12. 1.), Pochování basy (10. 2.), velikonoční zábava (mikulášská se
neuskutečnila z důvodu rekonstrukce sálu KD) a dvě hasičské soutěže – XVIII. ročník
Memoriálu Karla Moravce a VIII. ročník soutěže O putovní proudnici starosty obce
(kategorie žen), společně s 8. kolem Moravskoslezské ligy (5. 8.) a šestým ročníkem
pokračovala 21. 7. soutěž T. F. A. – Nejtvrdší hasič přežívá (kvůli zatopení
multifunkčního areálu se letos noční soutěž nekonala). Sbor se rovněž spolupodílel na
rozsvícení vánočního stromu (2. 12.). A jako každý rok se členové (mnozí ve
stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše v našem kostele (6. 5.).
Zásahové družstvo bylo povoláno k 8 výjezdům. Jednalo se zejména o
odstraňování spadlých stromů a hlavně pomoc při „bleskových“ povodních 2. a 3. června
v obci.
Významná byla také aktivní účast členů sboru na Hasičské fontáně 2018 v Praze.
Na břehu Vltavy tam přes 1 000 hasičů spojilo téměř 500 hadic do 7 km dlouhého vedení,
aby spolu se světelnými efekty a s hudbou z cyklu Má vlast uctili stoleté výročí vzniku
republiky. Za tuto velmi ceněnou akci obdrželi organizátoři a účastníci pamětní list
v Senátu PČR.
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Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním útoku, kde obsadilo se 136 body konečné 15. místo (z 21 družstev) –
nejhorší výsledek za posledních 9 let.
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 41 soutěží. 19x se umístilo do 10. místa,
z toho 8x do 3. místa:
 1. místo – Gručovice, Kozmice,
 2. místo – Bartovice, Markvartovice, Pustkovec,
 3. místo – Nová Ves, Služovice, Trojanovice.
Nejlepšího času sezóny dosáhlo družstvo na soutěžích v Kozmicích a Markvartovicích
(shodně 14,400 s).
8. kola MSL se v rámci XVIII. Memoriálu Karla Moravce a VIII. ročníku O
putovní proudnici starosty obce 5. 8. v multifunkčním areálu zúčastnilo 29 družstev (21
družstev mužů a 8 týmů žen). Mezi muži zvítězilo družstvo z Trojanovic (čas 14,403 s),
na druhém místě se umístil tým ze Stachovic (14,428 s) a třetí skončili hasiči z Vrbice
(14,724 s). Mezi ženami pak zvítězilo družstvo ze Staré Vsi nad Ondřejnicí (čas 17,447 s),
na druhém místě skončil tým žen Kozmic (17,747 s), na třetím se umístily ženy ze
Metylovic (18,011 s). Domácí tým skončil s časem 15,831 s na 11. místě.
VI. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 21. 7. v multifunkčním
areálu zúčastnilo celkem 19 mužů do 35 let, 7 mužů na 35 let a 2 ženy. Na soutěžící čekalo
několik náročných úkolů – roztažení 50 m hadic, 50 úderů do hamerboxu, vytažení
břemene do čtyřmetrové výšky, přesun figuríny a posun závaží kladivem. V náročných
disciplínách v kategorii do 35 let nejlépe obstál David Pašek (čas 3:29,49), na druhém
místě skončil Jan Koterec (3:52,14) a na třetím Václav Koterec (3:58,70). V kategorii
mužů nad 35 let zvítězil Miroslav Hanel (3:38,79). Mezi ženami se na prvním místě
umístila Hana Petřeková (čas 3:12,48).

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Marek Vícha (Krony)
V roce 2018 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 57 členů, z toho 33 do
15 let, 11 do 18 let, 5 do 26 let a 8 členů nad 26 let. Ve Větřkovicích fungovaly 2 družiny
– chlapce vedl Šimon Šamárek a děvčata Eliška Dubová, Štěpánka Fajkusová a Amálie
Černochová; oběma družinám byla nápomocna oddílová rádkyně Adéla Šamárková.
Během postní doby vedli členové oddílu skautskou křížovou cestu v kostele ve
Větřkovicích (11. 3.). Ve dnech 20.–26. 4 navštívili členové památník 2. světové války
na Ivančeně. Ve dnech 19. a 20. 5. proběhly v Domoradovicích a na Hradci oslavy 25 let
trvání oddílu. Předtáborové setkání proběhlo v polovině června v ZŠ ve Větřkovicích.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 12.–25. 7. na tábořišti u Rejvízu v
Jeseníkách (táborová hra na téma Letopisy Narnie).
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
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XI. ročník Větřkovské traktoriády se konal 25. 8. tradičně na poli za domem Pavla
Klapetka. Kvůli horšímu počasí se akce zúčastnilo „jen“ 28 jezdců, a to jak místních, tak
z dalekého okolí (Dětmarovic, Olomouce, Kunčic pod Ondřejníkem); vzhledem k účasti
závodníka z Podvysoké ze Slovenska lze tento ročník označit jako mezinárodní. Soutěžní
klání probíhalo ve 3 disciplínách – trial, šnečí jízda a bahno. V kategorii 4x2 (pohon jedné
nápravy) soutěžilo 13 traktorů; zvítězil domácí Tomáš Binar, druhý skončil rovněž
domácí Josef Cihlář a třetí Jiří Valčuha z Olomouce. Z domácích závodníků se v první
desítce umístili ještě na 4. místě Daniel Galčan, na 6. místě Jiří Klapetek, na 7. místě Pavel
Klapetek a na 10. místě Jan Klapetek. V kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 10
traktorů a vítězství si odnesl domácí Libor Scholaster, druhý skončil Miroslav Štajer z
Dětmarovic a třetí Lukáš Tomeček z Josefovic. Do desátého místa se z domácích
závodníků umístili ještě na 4. místě Karel Moravec, na 7. místě Jakub Moravec, na 9.
místě Radim Černín a na 10. místě Pavel Homola. V kategorii „ostatní“ se na start
postavilo 5 závodníků a vítězství si odnesl Pavel Wysoglad z Velké Polomi. Putovní
pohár si odnesl a jako celkový vítěz XI. ročníku byl vyhlášen domácí Libor Scholaster.
Na závěr proběhl tradiční běh vodním příkopem, kterého se letos zúčastnilo i 18 dětí.
Diváci si vyzkoušeli svou sílu při přetahování traktoru Škoda 180. Akce se zúčastnilo
zhruba 1 500 diváků.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo tradičně velmi bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce v roce
2018 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).
Šestnácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit se
v sále našeho KD uskutečnilo 7. 10. Zúčastnilo se ho na 60 vystavovatelů z nejrůznějších
koutů České republiky (např. Brna, Opavy, Kladna, Poděbrad, Fulneku) a slovenského
Zvolena a Bratislavy. Tato akce přilákala do našeho KD více než tisícovku návštěvníků a
také štáb České televize. Byly představeny 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. Návštěvníci mohli také zhlédnout hlavolamy,
které se objevily na letošním světovém setkání v San Diegu či kousky, které mají původ
v Austrálii nebo Japonsku. K vidění byl také historický hlavolam z Mongolska,
zhotovený z ovčích kloubů a kostí.

8.4

Družební vztahy

V roce 2018 se uskutečnilo několik společných setkání s partnerskou obcí Gmina
Swierklany z Polska. Děti obou základních škol absolvovaly den v přírodním parku
Moravice (7. 6.) ve spolupráci s Lesy ČR. Hosté z Polska se také zúčastnili nedělní části
Větřkovského karmáš spojeného s oslavami 720 let od založení obce.
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8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2018 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2018 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2018 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2018 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
27. 5. pro Březovu a Větřkovice v kostele v Březové a kterého se zúčastnily 2 děti
z Větřkovic (1 chlapec a 1 dívka).
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín), farní zájezdy
(Příbor, Dobrá a Chotěbuz a Bílovce, Ostravy a Bohumína) či posezení na faře po mši
svaté při různých příležitostech (např. svatodušní svátky – smažení vajec, karmáš,
poděkování za úrodu). Ve dnech 15. a 16. června proběhl také dvoudenní zájezd do
Vídně a Mariazellu. Na farním dvoře byla 26. 12. po mši svaté odehrána dětmi scénka
„Herodes“. V neděli 1. 7. sloužil v našem kostele mši Kamil Strak, ředitel Sekce pro
mládež České biskupské konference. V rámci karmáše a oslav 720 let od založení obec se
v kostele 8. 9. uskutečnil benefiční koncert Mariana Jurečky a jeho hostů, jehož výtěžek
(30.900,- Kč) byl věnován na opravy kostela.
Farnost rovněž 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 16. 9.
Při Tříkrálové sbírce (6. 1.) bylo vybráno 39.361,- Kč.
V církevním roce (listopad 2017 – listopad 2018):
 přijalo svátost křtu – 6 dětí,
 přijalo svátost manželství – 3 páry,
 poslední rozloučení proběhlo – s 3 farníky.

8.8

Oslavy 720 let od založení obce

V roce 2018 si obec připomněla 720 let od svého založení v roce 1298. Oslavy
proběhly od 7. 9. do 9. 9. a byly spojeny s tzv. karmášem. Páteční večer patřil na
fotbalovém hřišti letnímu kinu (a filmu Bezva ženská na krku). V sobotu se v místním
kostele uskutečnil benefiční koncert Mariana Jurečky a jeho hostů, jehož výtěžek
(30.900,- Kč) byl předán na opravy kostela. Večer byl pak zakončen Karmášovou zábavou
v areálu TJ. Nedělní dopoledne zahájila slavností mše svatá, po které následovalo
posezení ve farním dvoře, kde se představil Větřkovský příležitostný dechový orchestr.
Po obědě pak program pokračoval v areálu TJ a na fotbalovém hřišti. Vystoupily děti ZŠ
a MŠ Větřkovice, k poslechu i tanci hrály kapely Záhořané, Desperado a The Basecell.
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Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce, byly představeny také hlavolamy a výrobky
firmy Insportline. Po celé tři dny několik řezbářů zpracovávalo dřevo z lip pokácených
u hřbitova – jejich výsledné práce pak ozdobily různá veřejná prostranství v obci. Části
nedělního programu se zúčastnili i hosté partnerské obce Gmina Swierklany z Polska.
Celá akce byla důstojně završena večerním ohňostrojem.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Roman Lichovník
Mužstvo mužů skončilo v sezoně 2017/2018 na 9. místě (z 13 mužstev; zisk 22
bodů, skóre 36:93). Podzimní část sezony 2018/2019 ukončilo na 5. místě (z 13 mužstev;
zisk 18 bodů, skóre 37:29).
16. ročníku turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 11 mužstev;
zvítězili Masaři z Větřkovic, druhý se umístil tým No Name a třetí mužstvo Ani se neptej.
Cenu pro nejlepšího hráče turnaje si odnesl Petr Hluchý z vítězného týmu.
Druhý ročník Větřkovského biatlonu se uskutečnil v sobotu 24. 2. Ve dvou
kategoriích (s lyžemi a bez lyží) se na start i přes nepříznivé počasí postavilo celkem 26
závodníků a závodnic.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily Sportovní ples
(16. 2.), pálení čarodějnic (28. 4.), kácení máje (26. 5.) či silvestrovský fotbálek na hřišti.
TJ se rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (2. 12.). Májová zábava
proběhla v areálu TJ 26. 5. Tradiční pochod světlušek se uskutečnil 26. 10.

9.2

Slivaky open

VI. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Slivaky open se uskutečnil 22. 9. opět na
dvou kurtech – za školou a v novém sportovně rekreačním areálu. Turnaje se zúčastnilo
celkem 8 dvojic. Vítězství si odnesla dvojice Petr Mička a Aleš Vavroš, druzí skončili
Aleš Vícha a Vladan Krajíček a třetí místo obsadili Petr Palinčák a Zbyněk Mosler. Turnaj
organizuje Matyáš Mička ve spolupráci s TJ a OÚ.

9.3

Turnaj ve stolním tenise

30. 4. proběhl v sále KD 2. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu za
účasti 30 hráčů z z blízkého i dalekého okolí; účastí jednoho hráče ze Slovenska (Jaroslav
Paszko) se turnaj stal i mezinárodním. Zvítězil Petr Minařík, druhé místo obsadil Jaroslav
Paszko a na třetím místě se umístil Miroslav Vícha. Cenu útěchy získal Miroslav Holáň.

10. TURISTIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V obci se nenacházejí žádná turistická zařízení a naučné stezky.

18

Mezi nejvýznamnější památky v obci patří kostel Nanebevzetí Panny Marie,
kaple na Novém Vrbně a socha sv. Felixe tamtéž.

11. ŠKOLSTVÍ
Jediným školským zařízením na území obce je Základní škola a Mateřská škola
Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Ředitelkou byla v roce 2018
Mgr. Gabriela Grodová. 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 20017/2018 působili v MŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky (plně
kvalifikované), 1 asistentka pedagoga (kvalifikovaná) a 1 školnice a uklízečka.
K předškolnímu vzdělávání docházelo 28 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 (12 dětí), angličtiny (12 dětí) a hry na flétnu (5 dětí); 14 dětí také absolvovalo
plavecký kurz.
MŠ byla zapojena také do projektu s názvem ,,Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ a
MŠ Větřkovice“ se zaměřením na rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti.
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 dopoledne s ukázkou výcviku dravců a výlet k Vodníku Slámovi
do Háje ve Slezsku. Pro děti bylo také uspořádáno několik besed – o lidových zvycích či
o zdravé výživě. Děti se zúčastnily i výlovu rybníka u Glauderů. 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. 2018 mělo nastoupit 9 žáků.
Během letních měsíců byl provoz MŠ omezen z důvodu rekonstrukce. Došlo
k výměně celé otopné soustavy i plynových kotlů, výmalbě porušených částí místností
a výměně koberce ve třídě. Rovněž byla provedena běžná záchovná údržba objektu a
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oprava vlhkého zdiva ve sklepě. Zároveň byla očištěna a naimpregnována fasáda budovy,
byly očištěny vstupní stříšky nad vchody do mateřské školy, natřeny a opraveny veškeré
plechové prvky.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2017/2018 působilo v ZŠ 5 zaměstnanců – 3 kvalifikované
učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního
vzdělávacího programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“ (1. – 4. ročník). ZŠ
navštěvovalo 27 dětí (1. ročník 7 dětí, 2. ročník 10 dětí, 3. ročník 7 děti, 4. ročník 3 děti).
Při ZŠ působila také školská rada, která měla 3 členy (Lucie Dubová, Zuzana Šamárková,
Vladěna Horáková) a v jejímž čele stála Vladěna Horáková.
Během školního roku se žáci ZŠ spolupodíleli na různých akcích po veřejnost
(mnohé také sami uspořádali), např. rozsvícení vánočního stromu, besídka ke Dni matek,
účast na vítání občánků. V ZŠ se odehrála 3 divadelních představení pro žáky a jeden
hudebně národopisný program o lidových zvycích. Během školního roku fungovaly na
škole jak kroužky v rámci ŠD (viz níže), tak aktivity nabízené jinými subjekty (např. hra
na flétnu a trubku zajišťovaná ZUŠ Vítkov, keramika SVČ Vítkov). 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).
V červnu navštívil školu kníže Colloredo-Mannsfeld s rodinou a lesníky ze zámku
Zbiroh; zhlédl dokument o historii školy a děti předvedly program „Škola zvířátek“.
V rámci česko-polské obecní spolupráce (Větřkovice – Swierklany) proběhl den
v přírodním parku Moravice.
Ve školním roce 2017/2018 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 účast
na prezentaci obce v rámci soutěže Vesnice roku. ZŠ se dále zúčastnila na projektech
Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol a Zdravé zuby.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2017/2018 působila ve ŠD 1 kvalifikovaná vychovatelka. ŠD
pracovala v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý
den“ a navštěvovalo ji v 1. pololetí 28 dětí, ve druhém 26 dětí. Také činnost ŠD byla
v tomto školním roce velice pestrá, děti si mohly vybrat z 5 kroužků – zpívánky, pirátské
čtení, divadýlko, veselý štětec a deskové a logické hry. Činnosti školní družiny byly
různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe, byly zařazovány zejména dle
ročního období, událostmi s ním spojenými či konkrétní situace. Zahrnovaly nejrůznější
aktivity – výtvarné (např. barevný podzim, vánoční ozdoby či výroba dárků k MDŽ),
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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. Aktivity školní družiny byly spojovány nejen s pobytem v
prostorách školy, ale také na školním hřišti.

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018
se ve ŠJ stravovalo 28 dětí MŠ, 26 dětí ZŠ, 10 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 13 cizích strávníků.
Celkem bylo uvařeno 11 877 obědů a připraveno 7 878 svačinek.
Sazby stravného ve školním roce 2017/2018:
děti MŠ (3–6 let)
30,- Kč,
děti MŠ (7 let)
35,- Kč,
žáci ZŠ (7–10 let)
22,- Kč,
žáci ZŠ (11 let)
25,- Kč,
závodní stravování 31,- Kč,
cizí strávníci
58,- Kč.

12. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA
V obci má ordinaci (v obecních prostorách, Větřkovice 148) praktický lékař pro
dospělé MUDr. Vladimír Zakreničnyj. Ordinační hodiny:
úterý
13 – 1530,
čtvrtek
1230 – 15.
Ostatní zdravotní služby poskytují zařízení ve Vítkově, Opavě či v Bílovci.

13. POČASÍ
Úhrn srážek za rok 2018 byl 454,7 mm. Údaje za jednotlivé měsíce:
teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

min.

max.

-9,6
-16,7
-22,2
-3,6
4,8
5,1
2,7
3,0

8,9
5,3
15,3
27,4
31,9
30,3
33,4
35,4

23,7
11,7
20,1
7,2
37,2
124,5
54,9
38,4
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září
říjen
listopad
prosinec

-2,8
-0,8
-12,8
-8,5

29,2
24,6
19,7
6,7

59,4
39,5
12,9
25,2

Nejnižší teplota:
1. 3.
-22,2 °C
Nejvyšší teplota:
7. 8.
35,4 °C
Nejdeštivější den:
3. 6.
49,5 mm srážek
Největrnější den:
30. 10.
34,2 km/h (v nárazech 51,5 km/h)
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)
Obec také letos zasáhly dvě „bleskové“ povodně (z 1. na 2. června a z 2. na 3.
června). Kromě několika domů ve dvou dnech za sebou zaplavily vodou a bahnem
multifunkční areál v centru obce. Díky nezměrnému a nezištnému úsilí obyvatel, SDH
či ZOD se následky v obou dnech podařilo vcelku rychle odstranit.

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2018:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2018:

750
4
Lukáš Jan Chmelíř, Vojtěch Krakovčík, Štěpán
Sommer, Mariana Zlámalová
5
Ludmila Buchwaldová, Marie Davidová, Jan Gintar,
Marie Přibylová, Františka Šamárková
19
10
758

Nejstarší občané v roce 2018:
 nejstarší muž – Petr Binar (90 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (94 let).

15. KALENDÁRIUM
6. 1.
6. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.
28. 1.

Tříkrálová sbírka – ŘKF
XXV. večer honebního společenstva (KD) – MS Dubina
Hasičský ples (KD) – SDH
Družstevní ples (KD) – ZOD Slezská Dubina
XXIII. obecní ples (KD) – OÚ
Dětský maškarní ples (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice

2. 2.

Zemědělský ples (KD) – Březovská zemědělská, a. s.
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10. 2.
11. 2.
16. 2.
24. 2.

Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
Sáňkiáda – ČČK
XXI. sportovní ples (KD) – TJ Dubina
Větřkovský biatlon – TJ Dubina

12. 3.
22. 3.
30. 3.
31. 3.

XXIV. zasedání ZO (KD)
Přednáška Michaely Scholasterové o inkontinenci (extrovna) –
ČČK
Velikonoční turnaj ve stolním tenise (sál KD)
Velikonoční zábava (KD) – SDH

4. 4.
6. 4.
14 .–15. 4.
28. 4.
29. 4.

Zápis do 1. ročníku (ZŠ) – ZŠ a MŠ
Večerní aktivity a jiné zajímavosti v ZŠ (ZŠ) – ZŠ a MŠ
Chovatelská výstava loveckých trofejí (KD) – OMS Opava
Pálení čarodějnic (hřiště a areál TJ) – TJ Dubina
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ

1. 5.
6. 5.
11. 5.
14. 5.
26. 5.

Výšlap k Moravici – ČČK
Floriánská mše (kostel)
Akademie ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
XXV. zasedání ZO (KD)
Kácení máje a taneční zábava (hřiště a areál TJ) – TJ Dubina

25. 6.
27. 6.
30. 6.

XXVI. zasedání ZO (KD)
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
XVI. ročník turnaje Slivaky cup (fotbalové hřiště) – TJ Dubina

12.–25. 7.
21. 7.
24. 7.

Letní tábor (Rejvíz) – Skauti
VI. ročník soutěže T. F. A. (multifunkční areál) – SDH
Divadelní představení „Dobrý konec všechno spraví“
(Shakespearovské slavnosti Ostrava) – ČČK

5. 8.
20. 8.
25. 8.

XVIII. ročník Memoriálu Karla Moravce (multifunkční areál) –
SDH
XXVII. zasedání ZO (KD)
XI. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM

7. 9.
8. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
16. 9.

Letní kino (areál TJ) – OÚ
Benefiční koncert Mariana Jurečky a jeho hostů (kostel) – OÚ
Karmášová zábava (areál TJ) – OÚ
Slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kostela (kostel)
Oslavy 720 let založení obce (fotbalové hřiště a areál TJ) – OÚ
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně
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22. 9.
27. 9.
5.–6. 10.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
26. 10.
28. 10.
31. 10.

VI. ročník Slivaky open (multifunkční areál, hřiště u ZŠ) – Matyáš
Mička, TJ Dubina
XXVIII. zasedání ZO (KD)
Volby do obecního zastupitelstva
XVI. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Pochod světlušek – TJ Dubina
Mše svatá s poděkováním za úrodu (kostel)
I. (ustavující) zasedání ZO (KD)

11. 11.

Dětské divadelní představení „Pyšná princezna“ (SD Opava) –
ČČK

1. 12.
2. 12.

Honičské zkoušky malých plemen – MS Dubina
Předvánoční jarmark (prostranství před hasičskou zbrojnicí) – OÚ
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ a MŠ
Loutkové divadlo „Dárek k Vánocům“ (Odry) – ŘKF
II. zasedání ZO (extrovna)
Scénka „Herodes“ (farní dvůr)
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ

11. 12.
10. 12.
26. 12.
31. 12.
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