KRONIKA
obce
Větřkovice
Rok 2016

Kronika má 25 stran.

podepsán v. r.
24. června 2019

MIROSLAV ČERNOCH
starosta obce

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 2016

V lednu dostal Petr Kramný 28 let vězení za vraždu manželky a dcery v Egyptě
a zemřel zpěvák David Bowie a komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf. V únoru
byla nalezena pětice Čechů ztracená v Libanonu, Poslanecká sněmovna schválila
zavedení EET a zemřel designér Bořek Šípek a spisovatel Umberto Eco. V březnu
zavítal na návštěvu ČR čínský prezident Si Ťin-pching, zemřel režisér Jan Němec a
architektka Zaha Hadídová a biatlonistka Gabriela Soukalová získala velký křišťálový
globus. V dubnu oslavila britská královna Alžběta II. devadesátiny, zemřel hudebník
Prince, mim Boris Hybner a herečka Věra Kubánková a fotbalisté Plzně obhájili titul
v Synot lize. V květnu začaly platit vyšší daňové úlevy pro rodiny s více dětmi a zemřel
výtvarník Adolf Born. V červnu na protest proti reformám v policii rezignoval šéf
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, Britové v referendu
rozhodli o odchodu z EU a zemřel boxer Muhammad Ali a herec Götz George.
V červenci se část turecké armády neúspěšně pokusila o státní převrat a fotbalisté
Portugalska se stali mistry Evropy. V srpnu se uskutečnily v Rio de Janeiru letní
olympijské hry, kde získala ČR 10 medailí (1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových) a
zemřela gymnastka Věra Čáslavská. V září se Hranická propast stala oficiálně nejhlubší
zatopenou jeskyní světa (zatím 404 m), ve Sportce padla druhá nejvyšší výhra (201
miliónů), lobbista Marek Dalík nastoupil do vězení a zemřel bývalý izraelský prezident
Šimon Perez. V říjnu zvítězilo hnutí ANO 2011 ve volbách do zastupitelstev krajů –
zvítězilo v 9 krajích (ANO 2011 – 21,1 %, ČSSD – 15,2 %, KSČM – 10,5 %, ODS –
9,5 %, KDU-ČSL – 6,4 %), do čela OSN byl zvolen António Guterres a zemřel bývalý
slovenský prezident Michal Kováč a režisér Andrzej Wajda. V listopadu byl novým
americkým prezidentem zvolen Donald Trump, české tenistky potřetí za sebou
zvítězily ve Fed Cupu a zemřel bývalý kubánský prezident Fidel Castro, hudebník
Leonard Cohen a herec František Peterka. V prosinci začala první vlnou EET, novým
rakouským prezidentem se stal Alexander Van der Bellen, poslanci odhlasovali úplný
zákaz kouření v restauracích, sportovcem roku se stal judista Lukáš Krpálek a zemřel
kytarista Radim Hladík, herečka Luba Skořepová a zpěvák George Michael.
Do života obce se promítly i výsledky voleb do zastupitelstev krajů, které se
konaly 7. – 8. října 2016. Voleb se v obci zúčastnilo 37 % oprávněných voličů; ti
odevzdali své hlasy celkem 17 různým stranám či uskupením. U našich voličů zvítězila
KDU-ČSL (71 hlasů; 30,3 %) před ANO 2011 (46 hlasů; 19,7 %) a ČSSD (28 hlasů;
12 %).
Obec se také poprvé ve své historii přihlásila do soutěže Vesnice roku. Při první
účasti v soutěži získala v Moravskoslezském kraji ocenění Oranžová stuha (za
spolupráci se zemědělským subjektem). Stejné ocenění pak získala dokonce i
v celostátním kole.
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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.
 X. zasedání ZO – 1. února 2016
Bylo mj. schváleno podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z Programu obnovy a rozvoje venkova na akci „Veřejné osvětlení v obci Větřkovice“.


XI. zasedání ZO – 14. března 2016
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Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 14.601.300,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
996.000,- Kč
Sportovní družstvo SDH
25.000,- Kč
TJ Dubina
35.000,- Kč
ČSCH
3.000,- Kč
TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
Smiley Plums
1.000,- Kč
Farnost
45.000,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12.
2015, obecně závazná vyhláška č. 1/2016 k systému sběru, třídění a likvidace odpadu,
přijetí dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na
projekt „Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm v obci Větřkovice“ v maximální výši
5.976.159,27,- Kč či odprodej pozemku parcelní číslo 224 k. ú. Nové Vrbno o výměře
4.553 m2 Filipovi Šenkovi z Větřkovic.


XII. zasedání ZO – 2. května 2016
Byl schválen mj. závěrečný účet hospodaření obce (a to bez výhrad), závěrečný
účet a účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Větřkovice, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ve veřejné zakázce malého rozsahu „Hřiště nám tu nesmí chybět“ ve prospěch nabídky
firmy STAMEX Březová s cenou 776.010,- Kč bez DPH, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Úprava veřejných
prostranství“ ve prospěch nabídky firmy Zahrady R+R Krmelín s cenou 276.723,- Kč
bez DPH, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Výsadba švestkové aleje“ ve prospěch nabídky firmy Zahrady R+R Krmelín
s cenou 132.253,- Kč bez DPH či rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce malého rozsahu „Oprava místní komunikace“ ve prospěch nabídky firmy
STAMEX Březová s cenou 344.005,- Kč bez DPH.


XIII. zasedání ZO – 18. července 2016
Bylo schváleno mj. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce malého rozsahu „Obslužný objekt sportovně rekreačního areálu v obci
Větřkovice“ ve prospěch nabídky firmy G&G Building, s.r.o., Ostrava s cenou
3.461.412,- Kč bez DPH.


XIV. zasedání ZO – 26. září 2016
Bylo schváleno mj. rozpočtové opatření č. 4/2016 či záměry na odprodej
obecních pozemků.


XV. zasedání ZO – 13. října 2016
Byl schválen mj. odprodej pozemku parcelní číslo 2251 k. ú. Větřkovice u
Vítkova o výměře 1.200 m2 manželům Ondřeji a Monice Zemanovým z Ostravy či
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
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„Obslužný objekt sportovně rekreačního areálu v obci Větřkovice“ ve prospěch
nabídky firmy Volf-Matějek, s.r.o., Vítkov s cenou 3.844.830,57,- Kč bez DPH.


XVI. zasedání ZO – 14. prosince 2016
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium hospodaření obce na leden až
březen 2017, financování pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Větřkovice (a to do maximální výše 1.200.000,- Kč), rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Těžební a pěstební práce v obecním lese“
ve prospěch nabídky uchazeče Pavel Buchwald Větřkovice či rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Technická a dopravní
infrastruktura lokality U Hřiště Větřkovice“ ve prospěch nabídky firmy J&J Studio –
inženýrské sítě, s.r.o., Ostrava s cenou 338.880,- Kč bez DPH.

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 2016:
Miroslav Černoch – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla (do května), František Kukol – pracovníci pro potřeby obce
V průběhu roku 2016 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje+ (viz
přílohy). 5. 6. a 23. 10. bylo také uspořádáno vítání občánků.

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341
3314

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
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Plánované
8 951 300
1 633 000
156 400
22 000
600

Skutečné
15 849 921,48
2 717 812
153 981
22 000
630

Paragraf
3349
3392
3399
3412
3612
3613
3632
3633
3639
3725
3726
3769
6171
6310
6402
6409
CELKEM

Popis
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Finanční vypořádaní z minulých let
Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady

Plánované
8 000
74 500
56 000
0
42 400
193 700
29 800
100
904 000
38 000
20 000
0
16 400
2 600
6 200
0
12 155 000

Skutečné
6 400
85 456
84 262
50 000
42 204
201 004
15 277
0
1 220 559,50
59 693
8 381
12 500
23 867
2 181,02
10 810
162 901
20 729 840

Plánované
1 521 600
20 000
705 000
7 500
80 500
374 000
996 000
16 500
1 000
0
45 000
4 900
2 500
170 000
108 000
240 200
3 364 900
0
84 000
350 600
1 077 300

Skutečné
1 577 314
19 980
518 448,40
500
80 427
238 071,30
1 012 335
20 204
0
3 630
45 000
4 866
140
170 300,51
112 202,97
295 988
2 359 491,44
966 148
68 449
485 290,29
85 165,50

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

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
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
Budovy, haly a stavby
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
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Paragraf
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3744
3745
5212
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6399
6409
CELKEM

4.2

Popis
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňován ostat. odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Plánované
86 500
60 000
250 000
498 000
31 000
350 000
56 500
15 000
20 000
920 500
5 000
61 100
845 100
0
1 566 600
81 200
58 000
500 000
27 300
14 601 300

Skutečné
54 918,35
24 200
267 244,88
628 293
12 988,10
389 178,80
85 881,90
16 404,40
21 382,73
602 405
0
62 465
827 726
12 917
1 451 772,97
77 930,47
55 164
571 567
45 033,75
13 271 424,76

Investice

Investiční akcí, provedenou v roce 2016, byla akce „Hřiště nám tu nesmí
chybět“ v částce 966.148,- Kč (s dotací z MMR ve výši 400.000,- Kč).

4.3

Státní a jiné dotace

V roce 2016 získala obec dotaci 400.000,- Kč z MMR na projekt „Hřiště nám tu
nesmí chybět“. Dotace na multifunkční hřiště RR činila 5.170.108,75 Kč.
Co se týká neinvestičních akcí, získala obec dotaci na veřejně prospěšné práce ve
výši 197,840,- Kč. Volby do zastupitelstev krajů byly dotovány částkou 22.100,- Kč.
Dotace na lesy činila celkově 347.750,- Kč, dotace kraje činila 135.400,- Kč. Výsadba
aleje pak byla dotována částkou 120.341,70 Kč.

5.

ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL, SLUŽBY

5.1

Zemědělství

Na území obce hospodařili soukromí zemědělci, Farma Glauder (Martin
Glauder) a ZOD Slezská Dubina.
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5.1.1 Zemědělské a odchodní družstvo Slezská Dubina
Předsedou představenstva ZOD byl i v roce 2016 Ing. František Hellebrand.
K 31. 12. mělo ZOD 109 členů, průměrně pak 50 zaměstnanců v roce. Na tržbách ve
výši 35,7 mil. Kč se podílely rostlinná výroba (29 %), živočišná výroba (34 %), výroba
elektřiny (27 %) a služby (8%). Zisk činil 2,7 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.400 ha (z toho
orná půda 802 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 (odběratelem je pivovar Radegast
v Nošovicích), potravinářskou pšenici, ozimou řepku a brambory. Jarní práce začaly 25.
2., setí jařin 23. 3. a sázení brambor pak 21. 4. Sklizňové práce byly zahájeny 7. 7. a žně
byly ukončeny 18. 8.; sklizeň brambor probíhala od 1. 9. do 28. 9. Celkem bylo sklizeno
62.780 q senáží (oproti roku 2018 o 1/3 více), 46,7 vagónů sena a 366,7 vagónů
kukuřičné siláže.
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
116
80,75
ozimý ječmen
40,1
72,7
ozimé žito
36,6
68,9
jarní ječmen
168,3
59,4
ozimá řepka
130,6
35,48
mák
44,6
6,5
brambory
11
514,3
kukuřice silážní
94,5
388
víceleté pícniny
29
676,5
hrách na senáž
26
332
V živočišné výrobě bylo chováno 707 ks skotu (chov prasat byl přerušen pro
dlouhodobě nízkou výkupní cenu). Ve středisku Větřkovice to bylo 547 ks skotu (z
toho 255 dojnic, 188 telat, 93 jalovic a 11 vysokobřezích jalovic), ve středisku Vlkovice
160 ks (z toho 84 krav na pastvě, 2 plemenní býci, 25 telat, 36 jalovic a 13
vysokobřezích jalovic). Průměrná dojivost se pohybovala okolo 8.000 litrů na dojnici a
rok; mléko ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN, provozovny Martinov; celkem 2,07
mil. litrů za průměrnou cenu 6,80 Kč/l. (Oproti roku 2015 se cena mléka meziročně
snížila o cca 0,89 Kč/l; tržby za mléko tak byly o 5,5 mil. Kč nižší než v roce 2015 a
proti roku 2014 dokonce o 11 mil. Kč.)
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
přípravě teplé užitkové vody v objektech dílen a administrativní budovy, jednak je
napojena firma J. K. FOOD (vytápění budov a ohřev vody).
Traktorové práce zajišťovalo 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (3x John Deer –
výkon 225 PS, 190 PS a 152 PS, Deutz Fahr – s výkonem 200 PS a Fendt s výkonem 260
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PS) a 6 traktorů s nižším výkonem. Nákladní auta (3x Tatra T-815) zajišťovala přepravu
v kamenolomu EUROVIA v Jakubčovicích nad Odrou. V zimních období zajišťovalo
družstvo údržbu obecních komunikací ve Větřkovicích a v Jelenicích.
V roce 2016 realizovalo družstvo s 50% dotací instalaci shrnovacích lopat na
kejdu ve stáji pro dojnice (kejda odchází do fermentoru BPS).

5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby










6.

V obci působila v roce 2016 celá řada živnostníků, podnikatelů a firem:
autodoprava – Jiří Hopp, Oldřich Žák,
autoservis a pneuservis – Pavel Dubový,
geodetické práce – Antonín Endl,
kovovýroba – Pavel Červenka, Miroslav Štrbák,
meliorační práce – Leopold Halamíček,
pilařská výroba – Alena Glauderová,
pokrývačství a klempířství – Petr Fabík,
řeznictví a uzenářství – Lubomír Hluchý,
stolařství – Jaroslav Černín, Zdeněk Černoch, Vlastimil Dubový, Jaroslav
Zeisberger,
truhlářství – Richard Binar, Hubert Mička, Josef Knopp,
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera (J. K. FOOD).

V roce 2016 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,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek.

VÝSTAVBA
V roce 2016 byl v obci zkolaudován jeden nový RD (č. p. 245, Jiří Šrámek).
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7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2016 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2016 na dopravní obslužnost doplatila 80.427,- Kč.
Průměrná četnost jednotlivých přímých spojů ve směru:
pracovní dny
víkend
Vítkov
27x
6x
Opava
11x
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 2016 měla místní organizace KDU-ČSL 15 členů (7 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.
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.
V obecním zastupitelstvu pracovali 3 zastupitelé: Petr Šamárek (předseda
kontrolního výboru), Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise) a Lucie Dubová
(členka finančního výboru).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
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26. 2. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení v základní škole.
27. 2 proběhl v hasičské zbrojnici kurz drátkování. Dvě členky měly také přednášku o
první pomoci v ZŠ a MŠ Březová.
Tradiční sáňkiáda se v tomto roce bohužel nekonala. Drakiáda proběhla 23. 10.
za pěkného a větrného počasí a velké účasti dětí i dospělých.
O prázdninách (2. 8.) byl také uspořádán zájezd na letní Shakespearovké
slavnosti do Ostravy na představení Mnoho povyku pro nic. 10. – 11. 12. se deset
členek účastnilo se svými výrobky vánočních trhů v polské Gminie Swierklany.
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 1. 5.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2016 se chovatelé zúčastnili mnoha tradičních výstav, i když vysoké
teploty v létě zvířatům vůbec nesvědčily. Na výstavě v Hradci nad Moravicí získali
čestnou cenu Přemysl Štencel (za slepičky rousné zakrslé modrošedé) a Zdeněk Hopp
(za slepičky rousné zakrslé porcelánové). Na výstavě v Kylešovicích obdržel Zdeněk
Hopp čestnou cenu za zakrslé slepičky. Na výstavě ve Vítkově pak získal čestnou cenu
za drůbež a králíky Zdeněk Hopp.
Na okresní výstavě v Chlebičově obstál se svými králíky a slepičkami Zdeněk
Hopp.
V listopadu se výstavy ve Studénce zúčastnil Zdeněk Hopp s králíky a zakrslou
drůbeží. Holubáři (Jozef, René a Přemysl Štencelovi) se pak zúčastnili speciální výstavy
velkých voláčů v Litovli. Výstavní rok chovatelé ukončili na výstavě v Přerově.

8.2.3 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 XXIII. Večer honebního společenstva – myslivecký ples (9. 1.)
s bohatou zvěřinovou tombolou.
V roce 2016 bylo dokončeno přeregistrování MS Dubina na Myslivecký spolek
Dubina Větřkovice.
V červnu se členové aktivně účastnili na Dětském dni pořádaném obcí.
3. 12. pak proběhl hon a ukončení sezóny.

8.2.4 Sbor dobrovolných hasičů
Starosta – Cyril Schiller
SDH jako každoročně pořádal řadu kulturních či jiných akcí. Mezi ty tradiční
patřil Hasičský ples (15. 1.), Pochování basy (9. 2.), taneční zábavy (velikonoční a
mikulášská) a dvě hasičské soutěže – IX. ročník noční soutěže a VI. ročník Memoriálu
Josefa Šmída (4. 6.) a XVI. ročník Memoriálu Karla Moravce a VI. ročník soutěže
O putovní proudnici starosty obce (kategorie žen), společně s 12. kolem
Moravskoslezské ligy (9. 8.). Soutěž T. F. A. – Nejtvrdší hasič přežívá – se letos bohužel
nekonala. Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení vánočního stromu (27. 11.). A jako
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každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše v našem
kostele (1. 5.), rovněž i Floriánské mše na Hostýně.
Zásahové družstvo bylo povoláno k 4 výjezdům; všechny se týkaly stromů
spadlých na silnici. Dále si členové v průběhu roku postavili novou „mašinu“ o obsahu
2 100 cm3, kterou převážnou část sezóny testovali.
Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním útoku, kde obsadilo se 175 body konečné 8. místo (z 25 družstev).
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 44 soutěží. 21x se umístilo do 10. místa,
z toho 8x do 3. místa:
 1. místo – Odry,
 2. místo – Seninka, Větřkovice, Pustějov, Bartovice, Petřvald,
 3. místo – Svinov (2x – 2 závody).
XVI. Memoriálu Karla Moravce a VI. ročníku O putovní proudnici starosty obce
se 9. 8. poprvé v novém sportovně rekreačním areálu zúčastnilo 48 družstev (35 týmů
mužů a 13 družstev žen). Mezi muži zvítězilo družstvo z Mistřovic (čas 14,286 s), na
druhém místě se umístil domácí tým (14,539 s) a na třetím tým Vrbice B (14,576 s).
Mezi ženami pak zvítězilo družstvo z Oprechtic (čas 16,456 s), na druhém místě skončil
tým žen Staré Vsi (17,130 s), na třetím tým spojený tým Martinova a Pustkovce
MARPUS (17,543 s).
VIII. ročníku noční soutěže a VI. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se 4. 6.
zúčastnilo 31 družstev (20 týmů mužů a 11 družstev žen). V kategorii mužů si vítězství
odnesli muži z Mošnova (čas 15,553 s), druzí byli muži z Kujav (15,586 s) a třetí muži
z Markvartovic (15,998 s). Mezi ženami zvítězilo družstvo z Kozmic (čas 17,878 s),
druhé skočily ženy z Tísku (19,426 s) a třetí ženy z Malých Hoštic (20,234 s).

8.2.5 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Zaf)
V roce 2016 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 56 členů, z toho 38 do
15 let, 5 do 18 let, 7 do 26 let a 6 členů nad 26 let. Ve Větřkovicích fungovaly do června
2 družiny – chlapci a děvčata – pod vedením Adély Šamárkové a Kláry Kubesové; od
září pak fungovala 1 smíšená družina vedená oběma děvčaty.
Během postní doby vedli skautskou křížovou cestu v kostele ve Větřkovicích
(28. 2.). 22. – 24. 4. proběhla víkendová výprava spojená se skautskou poutí
k památníku na Ivančeně. Ze závodu vlčat a světlušek v květnu v Opavě postoupila
družina vlčat do krajského kola, kde skončila třetí. V červnu proběhlo v Litultovicích
předtáborové setkání.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 1. – 13. 7. na tábořišti v Andělské Hoře v
Jeseníkách (táborová hra na téma Star Wars II).
V listopadu se uskutečnila podzimní víkendová akce v Stěbořicích. V prosinci
pak proběhla oddílová vánoční besídka.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.6 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
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Po krátké odmlce bylo 30. 4. společně s TJ Dubina uspořádáno na hřišti Pálení
čarodějnic s doprovodným programem.
IX. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla Klapetka
26. 8. Akce se zúčastnilo 41 jezdců, a to jak místních, tak z dalekého okolí (Českého
Těšína, Plzeň, Staré Bělé, Dětmarovice aj.). V kategorii 4x2 (pohon jedné nápravy)
soutěžilo 29 traktorů; zvítězil Roman Lindovský ze Skřipova, druhý skončil Pavel
Wysoglad z Velké Polomi a třetí Pavel Lindovský z Opavy. Z domácích závodníků se
v první desítce na 5. místě umístil Pavel Klapetek, na 8. místě Tomáš Binar a na 9. místě
Jaroslav Černoch. V kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 12 traktorů a vítězství
si odnesl Lukáš Tomeček z Josefovic, druhý se skončil domácí Libor Scholaster a třetí
Miroslav Štajer z Dětmarovic. Do desátého místa se z domácích závodníků umístili ještě
na 4. místě Karel Moravec, na 7. místě Jakub Moravec a na 10. místě Pavel Homola. Na
závěr proběhl tradiční běh vodním příkopem. Velkou pozornost poutali příslušníci
Armády ČR, konkrétně záchranáři z Hranic na Moravě a posádka obrněných vozidel
z lehkého motorizovaného praporu z Bučovic (na závodní trati představili obrněná
vozidla z výzbroje armády – Pandur a Iveco). Do dění traktoriády se zapojili i samotní
diváci, kterým podařilo přetáhnout traktor LKT 80 („lakatoš“). Akce se zúčastnilo přes
2 000 diváků.
Domácí závodníci se zúčastnili i několika závodů v okolí – v Guntramovicích či
Kozlovicích (zde se v kategorii dvoukolek umístil Josef Cihlář na druhém místě,
v kategorii čtyřkolek obsadili naši jezdci dokonce první tři místa – první dojel Libor
Scholaster, na druhém místě skončil Jakub Moravec a jako třetí se umístil Karel
Moravec).
S rokem 2016 se jezdci rozloučili „zimní traktoriádou“ 30. 12.

8.2.7 Smiley Plums – Square Dance Club Větřkovice
Prezident – Jan Vícha
Smiley Club je taneční klub, který se od svého vzniku v roce 2001 zabývá
výukou a tancováním netradičních druhů tanců (klasické country tance, square dance,
line dance).
V tanečním roce 2015/2016 se klub účastnil různých setkání tanečníků country
– Hornický šachťák v Ostravě, Huslenky 2016 či Bratislavský speciál. Členové lubu také
absolvovali ne několik výjezdů do spřátelených klubů na Moravě (Opava, Ostrava,
Brno, Valašské Meziříčí či Olomouc). Vystoupili také na Kácení máje.
Po celý taneční rok probíhala výuka základního levelu – Basic.

8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo tradičně velmi bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce
v roce 2016 patřily opět plesy v místním KD, zábavy v KD či areálu TJ, nejrůznější
besídky pro seniory, maminky apod., tradiční masopustní průvod s pochováním basy,
traktoriáda, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém na farním dvoře apod. Výčet
akcí (i s termíny) je uveden v kalendáriu (kap. 15).
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Po téměř 35 letech se u nás hrálo ochotnické divadlo. 21. 5. v sále KD odehrála
Zbraslavská kulturní společnost pro velký zájem 2x představení Rozmarné léto (na
motivy stejnojmenné knihy Vladislav Vančury).
Čtrnácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit
se v sále našeho KD uskutečnilo 2. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky, Slovenska, Maďarska a Velké Británie, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé
hlavolamů. Tato akce přilákala do našeho KD přes tisícovku návštěvníků. Byly
představeny hlavolamy dřevěné, drátění či plastové. Mezi další lákadla patřily tradičně
vítězné trofeje tenistky Petry Kvitové (z nedalekého Fulneku), ukázka největší sbírky
pexesa, dobové pohlednice z regionu, podpisy slavných osobností, ukázky paličkování,
řezbářství, malování na sklo, aj. Součástí výstavy byla i malování obrázků pískem.
Premiérově jsme mohli zhlédnout výstavu obrazů (z partnerské obce Gmina
Swierklany z Polska) a křest hlavolamu pojmenovaného po naší obci.
11. 9. proběhl Den obce Větřkovice. Ten byl zahájen mší v místním kostele a
následným posezením na farním dvoře. V sále KD měly prezentaci místní spolky a
občané mohli v rámci dne otevřených dveří navštívit OÚ, knihovnu, ZŠ a MŠ,
hasičskou zbrojnici či mysliveckou chatu. Odpoledne byl pak na hřišti TJ připraven
bohatý program (koncert dechového orchestru ZUŠ Vítkov, skákací hrad, jízda na koni
či vozítku Segway). K tanci i poslechu pak hrála kapela UNICO. Celého dne se
zúčastnili i představitelé a obyvatelé družební obce Gmina Swierklany z Polska.

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2016
opět pouze v rámci aktivit naší školy. Tentokrát se setkání žáků a pedagogů obou škol
uskutečnilo ve Větřkovicích 10. 6.; program pro naše i slovenské žáky byl připraven na
hřišti za školou.
V roce 2016 se uskutečnilo několik společných akcí s novou partnerskou obcí
Gmina Swierklany z Polska. V rámci projektu česko-polské spolupráce jsme navštívili
tradiční dožínky v Gmině Swierklany (4. 9.); tuto návštěvu nám polští přátelé oplatili
návštěvou našeho Dne obce (11. 9.). Pro děti byl pak uspořádán turistický výlet v okolí
Ustroně (PL). Členky ČČK se zúčastnily v Polsku se svými výrobky vánočního
jarmarku (10. – 11. 12.).

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2016 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2016 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2016 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2016 vedla paní Eva Vernerová. Půjčovní doba knihovny byla v úterý (1500 –
1800).
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8.7

Římskokatolická farnost

Významnou událostí v životě farnosti bylo 1. svaté přijímání, které se konalo
29. 5. a kterého se zúčastnily 4 děti z Větřkovic. Zcela výjimečnou událostí pak bylo
biřmování, které se v našem kostele uskutečnilo 4. 12.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín, Ostrava),
farní zájezdy (Ostrava a Nový Bohumín, Olomouc) či posezení na faře po mši svaté při
různých příležitostech (např. svatodušní svátky – smažení vajec, karmáš, poděkování za
úrodu). Na farním dvoře byla 26. 12. po mši svaté odehrána dětmi scénka „Stalo se v
Betlémě“. U příležitosti svatodušní svátků a svých 75. narozenin sloužil 15. 5. mši
svatou bývalý větřkovský farář František Dobeš.
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 18. 9.
Při Tříkrálové sbírce (2. 1.) bylo vybráno 38.111,- Kč.
V církevním roce (listopad 2015 – listopad 2016):
 přijalo svátost křtu – 3 děti,
 přijalo svátost manželství – 2 páry,
 poslední rozloučení proběhlo – s 4 farníky.

8.8

Soutěž Vesnice roku 2016

V roce 2016 se naše obec ve své historii přihlásila do soutěže Vesnice roku.
V Moravskoslezském kraji se soutěže zúčastnilo celkem 11 obcí (Rýžoviště, Hukvaldy,
Pržno, Staré Hamry, Žabeň, Slatina, Slavkov, Stěbořice, Velké Hoštice, Zbyslavice a
Větřkovice). Díky předem neavizovaným změnám v organizaci soutěže bylo na
přípravu prezentace pro krajské kolo pouhých deset dní; bylo nutné vymyslet celý
scénář prezentace obce (na kterou bylo celkově 120 minut), oslovit všechny, kteří měli
být jeho součástí, a nakonec vše vyzkoušet den předem nanečisto. 17. 5. pak do naší
obce zavítalo 10 členů krajské hodnoticí komise. Po přivítání komise před OÚ proběhla
v zasedací místnosti prezentace obce jako celku, kterou připravil starosta obce.
Následovala prohlídka knihovny a potom se členové komise přesunuli do sálu, kde měli
své prezentace připraveny naše spolky, ZŠ a MŠ, ZOD Slezská Dubina Větřkovice a
firmy JK FOOD a Řeznictví Hluchý. Poté následovala rychlá prohlídka obce. Při naší
premiérové účasti obdržela naše obec Oranžovou stuhu (za spolupráci obce se
zemědělským subjektem) – oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských
subjektů hospodařících v krajině se samosprávami; což znamenalo v této kategorii
postup do celostátního kola. V kategorii Zlatá cihla – kategorie B (obnova či
rekonstrukce staveb vesnické zástavby) získala naše obec ocenění za rekonstrukci
kapličky na Novém Vrbně.
Členové celostátní hodnoticí komise v kategorii Oranžová stuha navštívili naši
obec 6. 9. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 12 vítězů krajských kol. Sedmičlenná
komise se skládala ze zástupců jednotlivých resortů ministerstva zemědělství. Scénář
120minutové prezentace byl obdobný jako při krajském kole soutěže, avšak větší důraz
byl kladen na prezentaci spolupráce obce a zemědělského subjektu – v našem případě
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místního ZOD. Prostor k prezentaci své činnosti dostali také zástupci včelařů a
zahrádkářů. Slavnostní vyhlášení celostátního kola proběhlo 6. 10. v Senátu Parlamentu
ČR. Zde jsme si vyslechli jako vítěze celostátního kola jméno naší obce! Podle
hodnoticí komise „obec Větřkovice získala ocenění zejména za nejkomplexnější rozsah
spolupráce zemědělských subjektů. Prezentace obce byla na velmi dobré úrovni a byla
z ní patrná symbióza všech zúčastněných subjektů.“ Zisk oranžové stuhy znamená také
možnost realizovat v příštím roce projekt s dotací 900.000,- Kč (tato suma tvoří 80 %
ceny projektu, zbylých 20 % je spoluúčast obce).
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.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Roman Lichovník
V rámci TJ působila v roce 2016 dvě družstva – žáků a mužů. Mužstvo mužů
skončilo v sezoně 2015/2016 na 10. místě (z 10 mužstev; zisk 6 bodů, skóre 17:114). Po
reorganizaci soutěže (a zrušení IV. tříd) hrálo družstvo od podzimu III. třídu a
podzimní část sezony 2016/2017 ukončilo 12. místě (z 12 mužstev; zisk 3 bodů, skóre
8:51). Mužstvo žáků zakončilo sezónu 2015/2016 v sytému 1+7 na 8. místě (z 8
mužstev; zisk 0 bodů, skóre 4:106).
14. ročníku turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 11
mužstev; zvítězil tým Devils z Budišova nad Budišovkou, druhý se umístil tým Tři
křížky z Ostravy a třetí Masaři z Větřkovic. V červenci se v areálu TJ uskutečnil turnaj
„starých gard“, kterého se zúčastnili tradiční týmy z Bartošovic, Sedlnice a Libhoště.
První místo obsadilo družstvo z Libhoště, druhé skončily Bartošovice a domácí obsadili
třetí místo.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily Sportovní ples
(20. 2.), pálení čarodějnic (30. 4.), kácení máje (28. 5.) či silvestrovský fotbálek na hřišti.
TJ se rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (27. 11.). Májová zábava
proběhla v areálu TJ 28. 5. Tradiční pochod světlušek se uskutečnil 27. 10. (účast cca 90
dětí).

9.2

Slivaky open

IV. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Slivaky open se uskutečnil 27. 8.
poprvé na dvou kurtech – za školou a v novém sportovně rekreačním areálu. Turnaje se
zúčastnilo celkem 10 dvojic (z toho 2 ženské). Vítězství si odnesla dvojice Jiří Hopp a
Vladan Krajíček, druzí skončili Tomáš Vavroš a Miroslav Panáček a třetí místo získali
Petr Mička a Stanislav Kopl. Turnaj organizuje Matyáš Mička ve spolupráci s TJ a OÚ.
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9.3

Sportovní dopoledne

19. 8. se v nově otevřeném sportovně rekreačním areálu uskutečnilo sportovní
dopoledne. Děti z Větřkovic a z Radkova soutěžily ve florbalu, odbíjené, kopané a
baseballu. V celkovém pořadí si nejlépe vedli domácí Pokémoni, za nimi se umístili
Radkováci, třetí pozici obsadili členové domácího týmu Star Wars.

10. TURISTIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V obci se nenacházejí žádná turistická zařízení a naučné stezky.
Mezi nejvýznamnější památky v obci patří kostel Nanebevzetí Panny Marie,
kaple na Novém Vrbně a socha sv. Felixe tamtéž.

11. ŠKOLSTVÍ
Jediným školským zařízením na území obce byla Základní škola a Mateřská
škola Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. Ředitelkou byla i v roce 2016
Mgr. Dáša Bejdáková. Do organizace patřily mateřská škola, základní škola, školní
družina a školní jídelna.
Protože se na naší škole vyučují jen první čtyři ročníky, musejí od 5. třídy žáci
dojíždět do okolních škol. Nejvíce jich dojíždí tradičně do ZŠ a MŠ Březová, menší část
pak do Vítkova.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20015/2016 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky (plně
kvalifikované) a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
programu „Beruško, vyleť za sluníčkem“. K předškolnímu vzdělávání 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 (17 dětí), hry na flétnu (8 dětí) a angličtiny (17 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, den dětem (který pro děti MŠ připravili žáci ZŠ) a výlet do
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Zoologické zahrady v Ostravě. Pro děti bylo také uspořádáno několik besed –
s příslušníky Policie ČR, s hasiči z Vítkova či se zubním lékařem.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2016 mělo nastoupit 12 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2015/2016 působili v ZŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky, 1
vychovatelka ŠD a 1 školnice a uklízečka. Pracovalo se podle školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“ (1. – 4. ročník). ZŠ navštěvovalo 30 dětí
(1. ročník 8 děti, 2. ročník 3 děti, 3. ročník 14 dětí, 4. ročník 5 dětí). Při ZŠ působila
také školská rada, která měla 3 členy (Lucie Dubová, František Hellebrand, Gabriela
Grodová) a v jejímž čele stála Gabriela Grodová.
Během školního roku se žáci ZŠ spolupodíleli na různých akcích po veřejnost
(mnohé také sami uspořádali), např. vánoční besídka pro seniory, rozsvícení vánočního
stromu, besídka ke Dni matek. V ZŠ se odehrála 3 divadelních představení pro žáky,
vystoupení ZUŠ Vítkov či divadelní představení ŠK při ZŠ a MŠ Březová. Žáci navštívili
také muzikál Noc na Karl(a)štejně, připravený žáky ZUŠ ve Vítkově či koncert
tanečního oddělení ZUS Vítkov. Během školního roku fungovalo na škole celkem 7
zájmových kroužků (např. šachy, angličtina pro děti, keramika, country tance či
hudebně-dramatický). 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 – 10. 6. 2016 ve Větřkovicích.
Ve školním roce 2015/2016 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).
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, bylo zábavné odpoledne pro
děti (maškarní ples), který se uskutečnilo 17. 1. 2016.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2015/2016 působila ve ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“. Také
činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá, zahrnovala nejrůznější aktivity –
soutěže výtvarné (např. Barevný podzim, Pohádkové mandaly, Rozkvetlá louka) či
hudební, aktivity výtvarné, hudební či sportovní a mnohá vystoupení, účasti na
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přehlídkách a soutěžích mimo školu. V průběhu školního roky děti zdramatizovaly i
pohádku Mrazík a připravily zábavné odpoledne „Tančíme lidové tance“.

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2015/2016 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
2015/2016 se ve ŠJ stravovalo 28 dětí MŠ, 30 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 9 cizích
strávníků. Celkem bylo uvařeno 11 533 obědů.
Sazby stravného ve školním roce 2015/2016:
děti MŠ (3 – 6 let) 30,- Kč,
žáci ZŠ
22,- Kč,
závodní stravování 31,- Kč,
cizí strávníci
55,- 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 (zejm. nemocnice a
ordinace stomatologů), Opavě (nemocnice) či v Bílovci.

13. POČASÍ
Úhrn srážek za rok 2016 byl 601,8 mm. Údaje za jednotlivé měsíce:
teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

min.

max.

-19,4
8,8
-6,8
-5,5
0,2
3,2
4,9
3
0
-2,8
-7,3

10,8
14,1
20,6
22,9
28
34,4
32,5
30
33,1
24,4
15,1

12
60,9
30,3
64,8
10,5
56,7
102
62,4
33,9
115,8
48,3
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prosinec

-9,9

7,2

4,2

Nejnižší teplota:
3. 1.
-19,4 °C
Nejvyšší teplota:
24. 6.
34,4 °C
Nejdeštivější den:
13. 7.
23,7 mm srážek
Největrnější den:
2. 12.
34,2 m/s (v nárazech 54 m/s)
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2016:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2016:

758
9
Max Durec, Eliška Fuksíková, Vilém Galčan, Tadeáš
Hájek, Emma Kopelcová, Ema Krakovčíková, Laura
Menšíková, Richard Pauler, Kryštof Zlámal
7
Lidmila Černínová, Zdenka Hoppová, Rostislav
Lamla, Božena Šindlerová, Jiří Turek, Oto Verner,
Marie Vladařová
12
12
760

Nejstarší občané v roce 2016:
 nejstarší muž – Petr Binar (88 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (92 let).

15. KALENDÁRIUM
2. 1.
9. 1.
15. 1.
17. 1.
23. 1.
26. 1.
30. 1.

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

1. 2.
6. 2.
12. 2.
20. 2.
26. 2.

X. zasedání ZO (KD)
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
Zemědělský ples (KD) – Březovská zemědělská, a. s.
XIX. sportovní ples (KD) – TJ Dubina
Noční čtení v ZŠ (ZŠ) – ZŠ a MŠ, ČČK
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27. 2.

Kurz drátování (hasičská zbrojnice) – ČČK

14. 3.
26. 3.

XI. zasedání ZO (KD)
Velikonoční zábava (KD) – SDH

30. 4.

Pálení čarodějnic (hřiště TJ) – TJ Dubina, TAZI-TEAM

1. 5.
1. 5.
2. 5.
8. 5.
11. – 12. 5.
17. 5.
21. 5.
28. 5.
29. 5.

Floriánská mše (kostel)
Pochod k Moravici – ČČK
XII. zasedání ZO (KD)
Akademie ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Den otevřených dveří (ZŠ) – ZŠ a MŠ Větřkovice
Prezentace obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016
Ochotnické představení Rozmarné léto (KD) – OÚ
Kácení máje a taneční zábava (hřiště TJ) – TJ Dubina
1. svaté přijímání (kostel)

4. 6.
5. 6.
17. 6.
23. 6.
25. 6.

IX. noční soutěž v požárním útoku (areál TJ Dubina) – SDH
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Rockový večer (hřiště TJ) – TJ Dubina
Rozloučení s žáky 4. ročníku – OÚ
XIV. ročník turnaje Slivaky cup (hřiště TJ) – TJ Dubina

2. 7.
18. 7.

Turnaj „starých gard“ (hřiště TJ) – TJ Dubina
XIII. zasedání ZO (KD)

2. 8.

Zájezd Letní Shakespearovské slavnosti v Ostravě, veselohra
Mnoho povyku pro nic – ČČK
Slavnostní otevření Sportovně rekreačního areálu - OÚ
XVI. ročník Memoriálu Karla Moravce (sportovně rekreační areál)
– SDH
Sportovní dopoledne pro děti (sportovně rekreační areál)
IX. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM
IV. ročník Slivaky open (sportovně rekreační areál, hřiště u ZŠ) –
TJ Dubina

7. 8.
7. 8.
19. 8.
27. 8.
27. 8.

6. 9.
11. 9.
11. 9.
11. 9.
18. 9.
26. 9.
30. 9.

Prezentace obce v celostátním kole soutěže Oranžová stuha
Vesnice roku 2016
Slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kostela (kostel)
Den obce – karmáš (farní zahrada, hřiště TJ) – OÚ
Den otevřených dveří a prezentace spolků v KD
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně
XIV. zasedání ZO (KD)
Den otevřených dveří – ZOD Slezská Dubina
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2. 10.
7. – 8. 10.
13. 10.
14. 10.
23. 10.
23. 10.
27. 10.
30. 10.

XIV. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Volby do zastupitelstev krajů
XV. zasedání ZO (KD)
Cizí světy ve vesmíru (ZŠ) - Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ
Pochod světlušek – TJ Dubina
Mše svatá s poděkováním za úrodu (kostel)

27. 11.
27. 11.

Předvánoční jarmark (KD) – OÚ
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ a MŠ

3. 12.
4. 12.
9. 12.
14. 12.
26. 12.
31. 12.

Mikulášská zábava (KD) – SDH
Biřmování (kostel)
Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ, ZŠ a MŠ
XVI. zasedání ZO (KD)
Scénka „Stalo se v Betlémě“ (farní dvůr)
Silvestrovský fotbálek (hřiště TJ) – TJ Dubina
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