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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 2013

V roce 2013 se toho událo v ČR i v zahraničí mnoho. V lednu vyhlásil
dosluhující prezident Václav Klaus nečekanou amnestii, zemřela herečka Jiřina
Jirásková a Miloš Zeman se stal prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě
(v druhém kole porazil Karla Schwarzenberga). V únoru rezignoval na svou funkci
papež Benedikt XVI. V březnu zemřel venezuelský prezident Hugo Chávez, Miloš
Zeman se po složení slibu ujal funkce prezidenta republiky, novým papežem se stal
argentinský kardinál Jorge Bergoglio jako papež František a Senát schválil zrušení
doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců. V dubnu zemřela bývalá britská
premiérka Margaret Thatcherová. V květnu zemřel bývalý československý letec
Zdeněk Škarvada a ekonom Valtr Komárek. V červnu se Alexandře Kiňové narodila
první česká paterčata (4 chlapci a jedno děvče), ČR zasáhly povodně, premiér Petr
Nečas podal demisi, novým premiérem jmenoval prezident Miloš Zeman nečekaně
Jiřího Rusnoka a zemřeli herec Jan Kašpar a hudebník Filip Topol. V červenci vypukl
převrat v Egyptě, prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka a
britská vévodkyně Kate porodila syna George. V srpnu vláda Jiřího Rusnoka nezískala
důvěru Poslanecké sněmovny, poslanci odsouhlasili rozpuštění Sněmovny a zemřeli
režiséři Jiří Krejčík a Jozef Bednárik. V září vyhrála Angela Merkelová volby v SRN a
pořadatelem LOH v roce 2020 se stalo Tokio. V říjnu se po předčasných volbách do
Poslanecké sněmovny dostalo 7 stran či hnutí (ČSSD – 20,45 %, ANO – 18,65 %, KSČM
– 14,91 %, TOP 09 – 11,99 %, ODS – 7,72 %, Úsvit – 6,88 % a KDU-ČSL – 6,78 %),
v ČSSD proběhl neúspěšný pokus odstranit předsedu Bohuslava Sobotku a zemřel
kytarista a zpěvák Lou Reed. V listopadu padla rekordní výhra ve Sportce (1 výherce
získal 400 miliónů korun), David Rath byl propuštěn z vazby, Kanada zrušila víza pro
české občany, předsedou Poslanecké sněmovny se stal Jan Hamáček z ČSSD, český
tenisový tým obhájil vítězství v soutěži Davis Cup a zemřel zpěvák Pavel Bobek.
V prosinci rezignoval ombudsman Pavel Varvařovský a zemřel bývalý jihoafrický
prezident a bojovník proti apartheidu Nelson Mandela.
Do života obce se svým způsobem promítly i výsledky předčasných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 25. – 26. května 2013. Voleb se
v obci zúčastnilo 60 % oprávněných voličů; ti odevzdali své hlasy celkem 13 různým
stranám či uskupením. U našich voličů zvítězila ČSSD (81 hlasů; 22,3 %) před KDUČSL (69 hlasů; 19 %) a ANO 2011 (64 hlasů; 17,6 %).
Historicky první přímé volby prezidenta republiky se v 1. kole (11. – 12. 1.)
v naší obci zúčastnilo bezmála 67 % oprávněných voličů; hlasy od nich získalo všech 9
kandidátů – nejvíce pak Jan Fischer (97 hlasů; 23,5 %), následovaný Milošem Zemanem
(94 hlasů; 22,8 %) a Jiřím Dienstbierem (76 hlasů; 18,4 %). Druhého kola (25. – 26. 1.)
se zúčastnilo 58,7 % oprávněných voličů – zvítězil v něm Miloš Zeman (231 hlasů;
63,6 %) před Karlem Schwarzenbergem (132 hlasů; 36,7 %).
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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 2010:
Černoch Miroslav – místostarosta
Ing. Groda Jiří
MVDr. Haas Dušan
Hůla Daniel
Ing. Krajíček Miroslav
Kubesa Pavel
Lederer Dušan – starosta
Mgr. Mička Stanislav
Skarková Jarmila
Ing. Šamárek Petr
Vavroš Lubomír
Neměnné zůstalo rovněž složení výborů a komisí.
1.
Finanční výbor
Pavel Kubesa – předseda
Dušan Haas
Lubomír Vavroš
2.
Kontrolní výbor
Petr Šamárek – předseda
Jiří Groda
Daniel Hůla
3.
Letopisecká komise
Stanislav Mička – předseda
Miroslav Krajíček
Jarmila Skarková
4.
Přestupková komise
Lenka Veronika Benková – předsedkyně
Miroslav Černoch
Jiří Groda
ZO se v průběhu roku sešlo celkem 7x. Jednání byla vždy veřejná a probíhala
v sále našeho KD.
 XIII. zasedání ZO – 25. března 2013
Byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 16.803.300,- Kč. Neinvestiční
příspěvky byly rozděleny takto:
ZŠ a MŠ
1.212.000,- Kč
Junák (Domoradovice)
15.000,- Kč
Klub důchodců
5.000,- Kč
ČČK
3.000,- Kč
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TAZI-TEAM
5.000,- Kč
Svaz chovatelů
3.000,- Kč
TJ Dubina
45.000,- Kč
Požární ochrana
25.000,- Kč
MS Větřkovice
5.000,- Kč
Dále byla mj. schválena závěrečná zpráva inventarizace majetku obce k 31. 12.
2012 či odprodej části pozemku parcelní číslo 200/2 k. ú. Větřkovice u Vítkova o
výměře 1.000 m2 manželům Michaele a Markovi Mičkovým z Větřkovic.


XIV. zasedání ZO (mimořádné) – 5. května 2013
Byla schválena mj. veřejnoprávní smlouva s městem Vítkov týkající se odchytu
psů Městskou policií Vítkov na katastru obce Větřkovice a Nové Vrbno či výběr firmy
k realizaci „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v obci Větřkovice“ (firma Pöyry Environment a.s., Brno).


XV. zasedání ZO – 17. června 2013
Byl schválen mj. závěrečný účet obce (a to bez výhrad), závěrečný účet a účetní
uzávěrka ZŠ a MŠ Větřkovice, změna č. 4 územního plánu obce Větřkovice či odprodej
pozemků paní Evě Chmelířové z Ostravy (celkem 350 m2) a manželům Michaele a
Markovi Mičkovým z Větřkovic (20 m2).


XVI. zasedání ZO (mimořádné) – 11. července 2013
Bylo schváleno přijetí dotace pro mikroregion Moravice v rámci „Programu
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ na projekt „Úprava
veřejných prostranství v obci Březová a Větřkovice“; prostranství před kostelem –
dotace 90.500,- Kč (náklady 201.300,- Kč), prostor před OÚ – dotace 150.700,- Kč
(náklady 335.000,- Kč).


XVII. zasedání ZO (mimořádné) – 7. srpna 2013
Byla schválena mj. smlouva o dílo s firmou EKOTOXA, s.r.o., Brno, na
administraci dotačního projektu OPŽP „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření v obci Větřkovice“ (číslo projektu 11098031) či
přijetí dotace z programu OPŽP na akci „Protipovodňová opatření v obcích Březová,
Skřipov, Větřkovice“ a zároveň pověřilo starostu obce Březová podpisem smlouvy o
dílo s firmou EMPOMONT, s.r.o., Valašské Meziříčí.


XVIII. zasedání ZO – 7. října 2013
Byl schválen mj. pronájem obecních rybníků Martinu Glauderovi z Větřkovic
na dobu 5 let (1. 1. 2014 – 31. 12. 2018) s nájmem 22.000,- Kč ročně, přijetí dotace
z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 1.000,- Kč,
finanční příspěvek ŘKF Větřkovice na opravu varhan ve výši 25.000,- Kč či odprodej
části pozemku parcelní číslo 46/2 k. ú. Větřkovice u Vítkova o výměře 738 m2
manželům Bohumíře a Františku Cihlářovým z Větřkovic.
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XIX. zasedání ZO – 9. prosince 2013
Bylo schváleno mj. rozpočtové provizorium na leden až březen 2014 či finanční
podíl obce na dotaci z rozpočtu MSK na vytvoření místa projektového manažera ve výši
19.388,- Kč (včetně předfinancování ve výši 5.613,- Kč) a podíl na dotační titul
z rozpočtu MSK na podporu cestovního ruchu ve výši 56.331,- (včetně předfinancování
ve výši 29.807,- Kč).

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 2013:
Dušan Lederer – starosta
Jaroslava Klapetková – účetní
Jan Přibyla – pracovník pro potřeby obce
V průběhu roku 2013 vyšlo celkem 12 čísel Větřkovského zpravodaje (viz
přílohy). 17. 11. bylo také uspořádáno vítání občánků.

4.

HOSPODAŘENÍ OBCE

4.1

Rozpočet obce

4.1.1 Příjmy
Paragraf
0000
1032
2310
2341
3314
3341
3349
3392
3399
3612

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury, církví a SP
Bytové hospodářství
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Plánované
9 178 700
750 000
140 000
22 000
600
200
5 000
53 000
75 000
44 400

Skutečné
11 625 770,83
1 235 713
135 202
22 001
640
150
2 450
49 894
81 680
51 280

Paragraf
3613
3632
3633
3635
3639
3721
3723
3725
5512
6171
6310
CELKEM

Popis
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Požární ochrana – dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací

Plánované
227 300
24 100
100
16 000
250 000
0
11 000
25 000
0
10 900
13 100
10 846 400

Skutečné
225 704
7 330
3
0
458 096
23 801
9 690
19 545
5 360
7 588
9 618,12
13 971 515,95

Plánované
607 500
20 000
70 000
330 000
86 600
260 000
1 312 000
16 000
3 000
10 000
0
13 200
3 500
15 000
334 000
216 400
700 000
106 000
8 930 600
30 000
219 000
300 000
374 000
29 000
410 000
38 000

Skutečné
742 687
19 980
81 508,38
845 962,18
81 542
355 851,80
1 212 000
12 396
1 550
0
25 000
3 313
3 243
10 041
183 728
200 250,60
227 152
88 771
8 215 544,57
81 197,31
67 952,94
3 146
997 666
16 584
402 184
44 587,90

4.1.2 Výdaje
Paragraf
1032
1036
2212
2219
2221
2310
3119
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3412
3429
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723

Popis
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot
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 plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
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Paragraf
3744
3745
5212
5512
6112
6114
6118
6171
6310
6320
6399
6402
6409
CELKEM

4.2

Popis
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
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
0
130 500
5 000
23 000
763 000
0
15 600
1 110 500
121 000
47 000
130 000
16 000
7 900
16 803 300

Skutečné
421 134,10
153 329,60
0
23 893
759 606
13 364,60
16 277
1 113 161,77
80 705,60
48 809
1 564 008
15 935,70
416 204,20
18 550 267,25

Investice

V roce 2013 byla realizována jedna investiční akce – úprava veřejného
prostranství u OÚ a kostela (viz 4.3).

4.3

Státní a jiné dotace

V roce 2013 získala obec dotaci z Mikroregionu Moravice v rámci „Programu
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ na projekt „Úprava
veřejných prostranství v obci Březová a Větřkovice“; prostranství před kostelem –
dotace 90.500,- Kč (náklady 201.300,- Kč), prostor před OÚ – dotace 150.700,- Kč
(náklady 335.000,- Kč).
Co se týká neinvestičních akcí, získala obec dotaci na veřejně prospěšné práce ve
výši 707.031,- Kč. Volby prezidenta republiky byly dotovány částkou 16.277,- Kč,
volby do Parlamentu ČR pak částkou 27.080,- Kč (vráceno bylo 13.715,40 Kč).
Akceschopnost požární jednotky SDH byla KÚ dotována částkou 1.000,- Kč. Dotace na
„Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci
Větřkovice“ činila celkem 372.258,- 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
K 31. 12. mělo ZOD 131 členů, průměrně pak 57 zaměstnanců v roce. Na
tržbách ve výši 49,1 mil. Kč se podílely rostlinná výroba (38 %), živočišná výroba
(52 %) a služby (10 %). Zisk činil 2,6 mil. Kč.
V rostlinné výrobě družstvo obhospodařovalo půdu o rozloze 1.463 ha (z toho
orná půda 846 ha, zbytek tvořily louky a pastviny); ve vlastnictví družstva je 350 ha,
zbylé pozemky jsou pronajaté. Družstvo hospodaří na k. ú. Větřkovic, Jelenic, Vítkova,
Nového Vrbna, Dolejších Kunčic a Vlkovic. Mezi tradiční plodiny lze zařadit
sladovnický ječmen (odběratelem je pivovar Radegast v Nošovicích), potravinářskou
pšenici, ozimou řepku a brambory. Jarní práce začaly oproti roku 2012 s téměř
měsíčním zpožděním 16. 4., sázení brambor pak až 15. 5. Sklizňové práce byly zahájeny
23. 7. a žně byly ukončeny 18. 8.; sklizeň brambor probíhala od 13. 9. do 22. 10.
Celkem bylo sklizeno 52.379,5 q senáží (oproti roku 2012 o 24.167,1 q více), 58,6
vagónů sena a 224 vagónů kukuřičné siláže.
Plodina
Výměra [ha]
Průměrný výnos [q/ha]
ozimá pšenice
176
56,35
ozimý ječmen
77
46,86
ozimé žito
15
53,36
jarní ječmen
148
58,23
ozimá řepka
183
34,47
brambory
34
251,12
kukuřice silážní
97
226,34
víceleté pícniny
51
249,28
jetel
15
2,50
V živočišné výrobě bylo chováno 270 ks prasat (z toho 100 ks na domácí
zabijačky) a 784 ks skotu. Ve středisku Větřkovice to bylo 604 ks skotu (z toho 309
dojnic, 174 telat, 115 jalovic a 6 vysokobřezích jalovic), ve středisku Vlkovice 180 ks
(z toho 80 krav na pastvě, 2 plemenní býci, 50 telat, 35 jalovic a 13 vysokobřezích
jalovic). Průměrná dojivost se pohybovala okolo 8.840 litrů na dojnici a rok; mléko
ZOD dodávalo do mlékárny KUNÍN, provozovny Martinov; celkem 2,73 mil. litrů za
průměrnou cenu 8,37 Kč/l.
ZOD má k dispozici 5 traktorů s výkonem nad 100 koní (2x John Deer, Deutz
Fahr, Fastrac a Fendt) a 6 traktorů s nižším výkonem. Nákladní auta zajišťovala
přepravu v kamenolomu EUROVIA v Jakubčovicích nad Odrou. Pro Správu silnic
Moravskoslezského kraje po 18 letech nezajišťovalo ZOD zimní údržbu silnic.
Velkou investiční akcí v roce 2013 byla výstavba bioplynové stanice (BPS), která
probíhala od května do listopadu. První paralelní připojení proběhlo 4. 12. Později
(v průběhu roku 2014) začaly být teplem z kogenerační jednotky BPS vytápěny dílny,
administrativní budova a vepřín; přes samostatný výměník je také ohřívána voda. Jako
hlavní surovina se využívá senáž, doplňkově pak kukuřice či sláma v hnoji. Zahájena
byla také rekonstrukce hnojiště (bylo rozšířeno až k hnojné jímce, která byla
zastřešena) a bylo provedeno vložkování stávající podzemní nádrže na naftu (vznikla
tak dvouplášťová nádrž s kontrolním systémem na únik nafty).
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5.2

Podnikatelé a živnostníci












5.3

Služby










6.

V obci působila v roce 2013 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
výroba sušené zeleniny a koření – Jaroslav Kostera.

V roce 2013 byly občanům v obci k dispozici tyto služby:
Agility Camp – Jiřina Máčková,
kadeřnictví – Kristýna Janíková,
pohostinství – Milan Martínek, Blanka Jourová,
prodejna Jednota,
prodejna zahradnických a chovatelských potřeb – Zdeněk Glauder ml.,
servis hasicích přístrojů – Jindřich Gintar,
tvorba webových stránek – Lukáš Panáček,
vedení účetnictví – Jiří Krejčí,
zahradnické služby – Stanislav Šamárek.

VÝSTAVBA
V roce 2013 nebyl v obci zkolaudován žádný nový RD.

7.

DOPRAVA, SPOJE

7.1

Doprava

V roce 2013 měla obec přímé autobusové spojení na Vítkov, Opavu (přes
Březovou) a Ostravu (přes Fulnek). Dopravu zajišťovala firma TQM Opava. Obec v roce
2013 na dopravní obslužnost doplatila 81.542,- Kč.
Průměrná četnost jednotlivých přímých spojů ve směru:
pracovní dny
víkend
Vítkov
27x
6x
Opava
11x
3x
10

Ostrava
7x
Vlakové spojení obec nemá.

7.2

3x

Spoje

Česká pošta, s. p., nabízí občanům své služby v obecních prostorách v budově
KD (Větřkovice 197). Vedoucí pobočky byla po celý rok paní Marie Michlíčková. Pošta
byla pro veřejnost otevřena:
pondělí
8 – 1030
15 – 1630
úterý
8 – 1030
15 – 1630
středa
8 – 1030
15 – 1730
čtvrtek
8 – 1030
15 – 1630
pátek
8 – 1030
15 – 1630

8.

POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

8.1

Politické strany

8.1.1 KDU-ČSL
Předseda – Ing. Miroslav Krajíček
Ke konci roku 2013 měla místní organizace KDU-ČSL 15 členů (7 mužů a 8
žen). Pětičlenný výbor pracoval ve složení: předseda Miroslav Krajíček, místopředseda
Jaromír Hellebrand, jednatelka Bohumíra Cihlářová a členové výboru Lucie Dubová a
Zlatomíra Krajíčková.
Předseda MO se zúčastnil 4 zasedání okresního výboru KDU-ČSL v Opavě. Na
okresní konferenci byl zvolen do okresního výboru. Zúčastnil se jako delegát krajské
konference KDU-ČSL v Mořkově a celostátní konference KDU-ČSL v Olomouci.
Výroční schůze MO se v březnu zúčastnil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.
V průběhu roku výbor místní organizace pomáhal při dokončení zateplení
kostela a při úpravě okolí fary a kostela, měl zástupce v redakční radě časopisu Vánek a
ve farní radě.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu skončila strana v obci na druhém
místě se ziskem 19 % hlasů.
V obecním zastupitelstvu pracovali 2 členové – Petr Šamárek (předseda
kontrolní komise) a Miroslav Krajíček (člen letopisecké komise).

8.2

Spolky a sdružení

8.2.1 Český červený kříž
Předsedkyně – Jarmila Skarková
V roce 2013 měl ČČK 67 členů.
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30. 1. proběhla v základní škole pro děti přednáška o první pomoci
s praktickými ukázkami. 15. 2. se dvě členky podílely na organizaci tzv. Nočního čtení
v naší základní škole.
Tradiční sáňkiáda se v tomto roce bohužel nekonala. Drakiáda proběhla 13. 10.
za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých.
Jednou byl uspořádán zájezd do Slezského divadla v Opavě – na veselohru
Sekretářky z Ostrožné (23. 5.). V hasičské zbrojnici se uskutečnily dva kurzy pletení
z pedigu – 2. 2. a 23. 3.; účast byla překvapivě vysoká. Na soutěži T. F. A. (pořádané
místními hasiči 14. 7.) zajišťovali členové zdravotní dohled.
Tradiční májový výšlap k řece Moravici se uskutečnil za krásného počasí 5. 5.

8.2.2 Český svaz chovatelů
Předseda – Jan Hopp
V roce 2013 se chovatelé zúčastnili tradičních výstav v Kylešovicích (drůbež zde
vystavovali Jan a Zdeněk Hoppovi) a ve Vítkově (dvě čestné ceny pro Jozefa Štencla za
holuby).
V září se chovatelé zúčastnili okresní soutěže základních organizací chovatelů
v Hradci nad Moravicí; v kategorii holubů skončili v první desítce.
Na speciální výstavě drůbeže – rousných zakrslých – získal Zdeněk Hopp
čestnou cenu. Čestnou cenu získal také Jozef Štencel za holuby na speciální výstavě
slezských voláčů.
Výborným úspěchem je hodnocení Přemysla Štencla, který za své holuby na
speciální výstavě velkých voláčů v Litovli obdržel titul Šampiona.

8.2.3 Klub důchodců
Předseda – Václav Gintar
V roce 2013 měl klub důchodců 32 členů. Scházel se jednou za 14 dní
v klubovně hasičské zbrojnice a jednou za čtvrt roku v hospodě Na Druhé straně (zde
probíhaly zejména malé oslavy jubilantů).
V roce 2013 zorganizoval klub tyto akce – výroční schůzi, smažení vajec,
mikulášskou besídku v klubovně. Členové se dále zúčastnili mj. předvánočního
posezení a besídky žáků ZŠ a dalších akcí organizovaných OÚ. V průběhu roku
navštěvovali členové klubu své nemocné členy. V roce 2013 se rozloučili se 2 členkami
klubu (Olgou Černochovou a Boženou Hruškovou).

8.2.4 Myslivecké sdružení DUBINA Větřkovice
Předseda – Zdeněk Glauder
Tradiční akcí byl 5. 1. Večer honebního společenstva – myslivecký ples
s bohatou zvěřinovou tombolou. 22. 6. uspořádalo MS dětský den, který proběhl
formou zábavné a naučné stezky od chaty MS k rybníkům. Na stezce byla pro děti
připravena střelba z luku a ze vzduchovky, lanové aktivity, plavba na člunu přes
rybník, ukázka výcviku loveckých psů. Děti měly také možnost povozit se na koni. Na
závěr bylo připraveno občerstvení pro děti a rodiče s opékáním párků. 27. 10. proběhla
v kostele ve spolupráci se ZOD Větřkovice Svatohubertská mše s následným posezením
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na faře. Výtěžek z prodeje dančího guláše (necelých 5.000,- Kč) byl věnován na opravy
kostela.
28. 12. proběhl hon na drobnou a černou zvěř.
Nejvíce a běžně lovenou zvěří byla zvěř srnčí a černá; třetím méně zastoupeným
druhem pak zvěř dančí a muflon. Nejméně zastoupenou zvěří pak je zvěř jelení (ta
naším územím jen přechází).
Pro děti místní základní školy byla již po několikáté uspořádána soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů. Ceny nejlepším předal Zdeněk Glauder, který dětem uspořádal
besedu s ukázkami mysliveckých zajímavostí.

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 (9. 2.), taneční zábavy (2x) a dvě hasičské
soutěže – VI. ročník noční soutěže a III. ročník Memoriálu Josefa Šmída (8. 6.) a XIII.
ročník Memoriálu Karla Moravce, společně s 11. kolem Moravskoslezské ligy (4. 8.). Do
třetího ročníku vstoupily turnaj v nohejbale (21. 9.) a soutěž T. F. A. – Nejtvrdší hasič
přežívá (14. 7.). Sbor se rovněž spolupodílel na rozsvícení vánočního stromu (1. 12.). A
jako každý rok se členové (mnozí ve stejnokrojích) zúčastnili Floriánské mše v našem
kostele (5. 5.).
Jednotka se zúčastnila zásahu při kácení uschlých stromů (Jančí, Kamenka),
v centru obce likvidovala únik ropných látek a jednou zasahovala při likvidaci požáru
komína (č. p. 66). Spolu s HZS Vítkov a SDH Vítkov se účastnila taktického cvičení,
jehož námětem byla záchrana osob a zvířat v prostoru ZOD. Dále se členové v průběhu
roku zúčastnili brigád na výrobu nových lavic a stolů (ty byly poprvé použity při
Memoriálu Karla Moravce na hřišti).
Sportovní družstvo mužů kromě ostatních soutěží startovalo v Moravskoslezské
lize v požárním sportu, kde obsadilo se 149 body konečné 11. místo (z 27 družstev).
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 44 soutěží (z toho čtyř na Slovensku). 26x
se umístilo do 10. místa, z toho 10x do 3. místa:
 1. místo – Stachovice, Lesní Albrechtice, Závada,
 2. místo – Rudinka (SR), Karviná-Hranice, Kujavy,
 3. místo – Závišice, Rohov, Metylovice, Podvysoká (SR).
XIII. Memoriálu Karla Moravce a III. ročníku O putovní proudnici starosty obce
se 4. 8. zúčastnilo rekordních 51 družstev (36 týmů mužů a 15 družstev žen). Mezi
muži zvítězilo družstvo z Mošnova (čas 13,990 s), na druhém místě se umístil tým
Svinova B a na třetím tým Bartovice A. Mezi ženami pak zvítězilo družstvo z Kozmic
(čas 17,308 s), na druhém místě skončil tým žen Bartovice B, na třetím tým
z Oprechtic. Domácí „áčko“ skončilo 12. (čas 14,885 s), „béčko“ pak 23. (čas 16,549 s).
VI. ročníku noční soutěže a III. ročníku Memoriálu Josefa Šmída se zúčastnilo
18 družstev mužů a 5 družstev žen. Mezi muži si vítězství odnesli muži z Vřesiny (čas
15,653 s), mezi ženami pak družstvo z Bohuslavic (čas 21,330 s). Domácí „béčko“
skončilo na 9. místě.
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III. ročníku soutěže T. F. A. (Nejtvrdší hasič přežívá) se 14. 7. v okolí hasičské
zbrojnice zúčastnilo celkem 17 mužů do 35 let, 4 muži na 35 let a 4 ženy. V náročných
disciplínách nejlépe obstál Martin Koliba (čas 3:28,67), na druhém místě skončil David
Řehulka a na třetím Martin Januš. Z domácích závodníků se na 8. místě umístil
Stanislav Fabík. V kategorii mužů nad 35 let zvítězil Josef Palát (čas 3:29,22), mezi
ženami Kateřina Zubíková (čas 4:12,29).
18 soutěží T. F. A. se zúčastnil i člen sboru Stanislav Fabík. 8x se umístil do 10.
místa, přičemž jednou skončil druhý (Olomouc-Černovír) a jednou třetí (Hlučín).

8.2.6 Skauti
Vůdce oddílu – Jan Vícha (Žimrovice)
V roce 2013 bylo v 2. oddílu Domoradovice registrováno 40 členů, z toho 25 do
15 let, 3 do 18 let, 10 do 26 let. Oddíl tvořily dohromady 4 družiny. Ve Větřkovicích
fungovala 1 velká družina pod vedením Anny Krajíčkové a Kateřiny Kubesové.
20. 4. proběhla výprava spojená se skautskou poutí k památníku na Ivančeně.
Tradiční tábor se uskutečnil v termínu 7. – 20. 7. na tábořišti na Anenském
kopci kousek od obce Andělská Hora v Jeseníkách; táborová hra se nesla ve stylu
starověké Tróje.
Společné zahájení školního roku ve Větřkovicích proběhlo 22. 9.; součástí byla
účast na mši a zábavný program v okolí fary. Potáborové setkání proběhlo 15. – 17. 11.
v Nejdku u Oder; tématem byla Noemova archa. Na vánočním turnaji v Opavě (14. 12.)
obsadila družina z Větřkovic 2. místo.
Tradičně před Vánoci skauti roznášeli do domácností betlémské světlo.

8.2.7 TAZI-TEAM Větřkovice
Předseda – Pavel Klapetek
VI. ročník Větřkovské traktoriády se konal na poli za domem Pavla Klapetka
24. 8.
Závodilo se v několika disciplínách (např. sprint, šnečí jízda, jízda zručnosti,
průjezd vodním příkopem). Akce se zúčastnilo 46 jezdců (z toho 5 juniorů), a to jak
místních, tak z dalekého okolí (Příbram, Plzeň, Humpolec, Dětmarovice aj.).
V kategorii 4x2 (pohon jedné nápravy) soutěžilo 25 traktorů a zvítězil Jaroslav
Borovička z Příbrami; nejlepší z domácích závodníků – Josef Cihlář – skončil pátý.
V kategorii 4x4 (pohon obou náprav) soutěžilo 16 traktorů a vítězství si odnesl domácí
závodník Libor Scholaster; třetí místo pak obsadil místní Karel Moravec. Mezi juniory
se nejlépe umístil Jakub Moravec z Větřkovic; domácí obsadili i zbylá dvě místa –
druhý Tomáš Binar a třetí Tomáš Černoch. Na závěr proběhl tradiční běh vodním
příkopem. Během dne byl připraven pro všechny bohatý doprovodný program (ukázka
vojenské techniky z VÚ Hranice na Moravě, skákací hrad či střelba z luku). Akce se
zúčastnilo cca 1.500 diváků.
Domácí závodníci se zúčastnili i několika závodů v okolí – v Pusté Polomi,
Guntramovicích či Dětmarovicích.
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8.3

Kulturní dění

Kulturní dění v obci bylo poměrně bohaté. Mezi ty nejzdařilejší akce v roce
2013 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).
Jedenácté Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných kuriozit
se v sále našeho KD uskutečnilo 20. 10. Zúčastnilo se ho cca 40 vystavovatelů z České
republiky a Slovenska, z nichž 2/3 tvořili výrobci a sběratelé hlavolamů. Tato akce
přilákala do našeho KD asi tisícovku návštěvníků. Byly představeny dvě světové
premiéry hlavolamů, mezi další lákadla patřily tradičně vítězné trofeje tenistky Petry
Kvitové (z nedalekého Fulneku), ukázky paličkování aj. Součástí výstavy byla i soutěž o
vytvoření nejmenšího origami.
22. 10. proběhlo v extrovně pohostinství první Větřkovské rockování za účasti
kapel Zákaz kouření (Brno) a Special Band (Fulnek).

8.4

Družební vztahy

Družební vztahy se slovenskou obcí Turčianské Kľačany probíhaly v roce 2013
opět pouze v rámci aktivit naší školy. Tentokrát se setkání žáků a pedagogů obou škol
uskutečnilo v Turčianských Kľačanech u příležitosti Dne dětí 31. 5.

8.5

Místní periodické a neperiodické tiskoviny

V obci v roce 2013 vycházely dvě tiskoviny. Obecní úřad vydával informační
měsíčník Větřkovský zpravodaj (roce 2013 vyšlo 12 čísel). Římskokatolická farnost
vydávala občasník farnosti Větřkovice Vánek (v roce 2013 vyšla 2 čísla).

8.6

Obecní knihovna

Obecní knihovna sídlila v prvním patře budovy KD (Větřkovice 197). Knihovnu
i v roce 2013 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
2. 6. a kterého se zúčastnily 4 děti z Větřkovic.
Z dalších aktivit lze určitě zmínit účasti na poutích (Hostýn, Cvilín, Velehrad),
farní zájezdy (Ostrava a Nový Bohumín, Velehrad) 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 „V Betlémě“.
Farnost rovněž vydávala občasník Vánek (2 čísla ročně), který informoval o dění
a přinášel přehled aktivit na půdě farnosti.

15

V tomto roce se farnost poprvé připojila k celostátní akci Noc kostelů, která
v našem kostele proběhla 24. 5. V rámci akce mohli návštěvníci zhlédnout hudební
vystoupení či se seznámit s historií farnosti a kostela a poznat kříže a boží muka ve
Větřkovicích.
Tradiční mše svatá v kapli na Novém Vrbně se uskutečnila 22. 9.
Při Tříkrálové sbírce (5. 1.) bylo vybráno 34.313,- Kč.
V církevním roce (listopad 2012 – listopad 2013):
 přijalo svátost křtu – 1 dítě,
 přijalo svátost manželství – 2 páry,
 poslední rozloučení proběhlo – s 6 farníky.

9.

SPORT

9.1

TJ DUBINA Větřkovice

Předseda – Zbyněk Vacula
V rámci TJ působila v roce 2013 dvě družstva – žáků a mužů. Mužstvo mužů
skončilo v soutěžním ročníku 2012/2013 na 13. místě (z 14 mužstev; zisk 26 bodů, skóre
45:82). Do dalšího soutěžního ročníku 2013/2014 nebylo mužstvo přihlášeno. Mužstvo
žáků zakončilo sezónu 2012/2013 na 7. místě (z 10 mužstev; zisk 24 bodů, skóre 37:84).
Turnaje Slivaky cup v malé kopané se v červnu zúčastnilo 12 mužstev; zvítězil
tým Dravci Dolní Benešov, druhý byl tým 3 křížky CF Ostrava, třetí HC Benešov.
V červenci se družstvo „staré gardy“ zúčastnilo pravidelného turnaje v Bartošovicích,
kde obsadilo třetí místo.
TJ jako každoročně pořádala různé akce. Mezi ty tradiční patřily v pořadí již 16.
Sportovní ples (16. 2.), srpnová noc (17. 8.) či silvestrovský fotbálek na hřišti. TJ se
rovněž spolupodílela na rozsvícení vánočního stromu (1. 12.). Novinkou v letošním
roce byl lampiónový průvod (31. 10.), který měl zakončení v areálu TJ.

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 2013
Mgr. Dáša Bejdáková. Do organizace patřily mateřská škola, základní škola, školní
družina a školní jídelna.
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Protože se na naší škole vyučují jen první čtyři ročníky, musejí od 5. třídy žáci
dojíždět do okolních škol. Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo do ZŠ a MŠ Březová 32
žáků.

11.1 Mateřská škola
Ve školním roce 20012/2013 působili v MŠ 3 zaměstnanci – 2 učitelky a 1
školnice a uklízečka. K předškolnímu vzdělávání k 30. 9. 2012 docházelo 26 dětí, k 1. 1.
2013 pak 28 dětí. K 28. 2. 2013 ukončilo docházku 1 dítě z důvodu přestupu do MŠ
v Kamence.
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. 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 gymnastiky (9 dětí), hry na flétnu (3 děti) a angličtiny (12 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 a opékáním,
sportovní den a zájezd do Hasičského muzea v Ostravě. Nejstarší děti se spolu s dětmi
ze ZŠ zúčastnily družebního zájezdu na Slovensko. Pro děti byla také uspořádána
beseda s příslušníky Policie ČR.
Do 1. ročníku ZŠ by k 1. 9. 2013 mělo nastoupit 10 žáků.

11.2 Základní škola
Ve školním roce 2012/2013 působili v ZŠ 4 zaměstnanci – 2 učitelky, 1
vychovatelka ŠD a 1 školnice a uklízečka. Ve všech ročnících se pracovalo podle
školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola je naše budoucnost“. ZŠ navštěvovalo
21 dětí (1. ročník 6 dětí, 2. ročník 5 dětí, 3. ročník 3 děti, 4. ročník 7 dětí). 4 děti k 1. 9.
2013 nastoupily do 5. ročníku v ZŠ a MŠ Březová, 3 děti do ZŠ Vítkov, Komenského ul.
Při ZŠ působila také školská rada, která měla 3 členy a v jejímž čele stála Gabriela
Grodová.
Během školního roku se žáci ZŠ spolupodíleli na různých akcích po veřejnost
(mnohé také sami uspořádali), např. vánoční besídka pro seniory, rozsvícení vánočního
stromu, jarní besídka pro seniory, besídka ke Dni matek. V ZŠ se odehrála 4
divadelních představení pro žáky. Žáci navštívili také vystoupení tanečního oddělení
ZUŠ ve Vítkově či výchovný koncert ZUŠ Vítkov. Během školního roku fungovalo na
škole celkem 6 zájmových kroužků (sportovní aktivity, výtvarný, automodelářský,
hudebně-dramatický, country tance, keramika). Žáci se zúčastnili celé řady soutěží jak
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na školní, tak na vyšších úrovních (výtvarná, recitační, olympiáda v ČJ, nejlepší písař
ročníku, Šikulové aj.). Žáci také navštěvovali plavecký kurz v Plavecké škole Opava.
Jednou proběhlo společné setkání s družební základní školou z Turčianských
Kľačan – 31. 5. 2013 v Turčianských Kľačanech.
Ve školním roce 2012/2013 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)
či Barevný podzim (podzimní projekt začleněný do všech předmětů vyučovaných ve 3.
a 4. ročníku). ZŠ se dále zúčastnila na projektech Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravé
zuby.
Tradiční akcí, kterou pořádala ZŠ a MŠ Větřkovice, byl také dětský maškarní
ples, který se uskutečnil 20. 1. 2013.

11.3 Školní družina
Ve školním roce 2012/2013 působila ve ŠD 1 vychovatelka. ŠD pracovala
v jednom oddělení podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“. Také
činnost ŠD byla v tomto školním roce velice pestrá, zahrnovala nejrůznější aktivity –
soutěže výtvarné (např. Moje vesnice, Technické památky v okolí našeho bydliště,
Bláznivá zvířata) či hudební (např. Zpívá celá družina), aktivity výtvarné, hudební či
sportovní a mnohá vystoupení, účasti na přehlídkách a soutěžích mimo školu.
V průběhu školního roky děti zdramatizovaly i pohádky – Šípková Růženka a
O Sněhurce a sedmi trpaslících (kterou odehrály pro děti ze ŠD z Březové).

11.4 Školní jídelna
Ve školním roce 2012/2013 působila v ŠJ 1 kuchařka na plný úvazek, 1
pracovnice provozu s úvazkem 1,6 hodin denně a vedoucí ŠJ s úvazkem 3,5 hodin
denně. ŠJ poskytovala stravovací služby dětem a žákům Základní školy a Mateřské
školy ve Větřkovicích, závodní stravování zaměstnancům ZŠ a MŠ ve Větřkovicích a
v rámci hostinské činnosti také stravovací služby cizím strávníkům. Ve školním roce
2012/2013 se ve ŠJ stravovalo 28 dětí MŠ, 20 dětí ZŠ, 9 zaměstnanců ZŠ a MŠ a 10
cizích strávníků.
Sazby stravného ve školním roce 2012/2013:
děti MŠ (3 – 6 let) 28,- Kč,
děti MŠ (7 let)
29,- Kč,
žáci ZŠ
20,- Kč,
závodní stravování 29,- Kč,
cizí strávníci
52,- Kč.

12. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA
V obci má ordinaci (v obecních prostorách, Větřkovice 148) praktický lékař pro
dospělé MUDr. Vladimír Zakreničnyj. Ordinační hodiny:
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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
Průměrná teplota vzduchu činila 8,4 °C, úhrn srážek za rok byl 572,8 mm. Údaje
za jednotlivé měsíce:
průměrná teplota [°C]
úhrn srážek [mm]
min.
max.
leden
-6,4
-1,0
27
únor
-3,6
1,7
18
březen
-4,8
3,3
16,8
duben
1,8
14,9
19,2
květen
7,6
18,6
74,7
červen
11,1
22,9
140,1
červenec
11,4
28,6
8,4
srpen
11,2
27,4
65,2
září
5,7
18,4
122,2
říjen
4,9
15,8
40,7
listopad
1,7
7,7
27
prosinec
-1,5
4,2
13,5
Nejnižší teplota:
26. 1.
-18 °C
Nejvyšší teplota:
3. 8.
37,9 °C
Nejdeštivější den:
11. 6.
36,6 mm srážek
Největrnější den:
6. 12.
31,7 m/s
(Údaje čerpány z http://www.glauder.cz/vylov-rybnika-farma.html.)

14. POHYB OBYVATELSTVA
Počet občanů k 1. 1. 2013:
Počet narozených:

Počet zemřelých:

Počet přihlášených:
Počet odhlášených:
Počet občanů k 31. 12. 2013:

760
4
Filip Černoch, Barbora Panáčková, Linda
Vladařová, Elen Zlámalová
5
Cecílie Bittalová, Olga Černochová, Bohuslav
Groda, Antonín Skýpala, Leoš Smutný
8
21
746
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Nejstarší občané v roce 2013:
 nejstarší muž – Hubert Mička (87 let),
 nejstarší žena – Anna Moravcová (89 let).

15. KALENDÁRIUM
5. 1.
5. 1.
12. 1.
18. 1.
20. 1.
25. 1.

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

2. 2.
2. 2.
2. 2.
9. 2.
15. 2.
16. 2.

Zápis žáků do 1. ročníku (ZŠ)
Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
Zemědělský ples (KD) – Březovská zemědělská, a. s.
Masopustní průvod a pochovávání basy – SDH
Noční čtení (ZŠ) – ZŠ, ČČK
XVI. sportovní ples (KD) – TJ Dubina

23. 3.
25. 3.
31. 3.

Kurz pletení z pedigu (hasičská zbrojnice) – ČČK
XIII. zasedání ZO (KD)
Velikonoční zábava (KD) – SDH

14. 4.

Jarní posezení pro důchodce (ZŠ) – ZŠ a MŠ Větřkovice

5. 5.
5. 5.
8. 5.
15. 5.
23. 5.
24. 5.

Floriánská mše (kostel)
Pochod k Moravici – ČČK
Besídka ke Dni matek (KD) – ZŠ a MŠ Větřkovice
XIV. zasedání ZO (KD)
Zájezd do Slezského divadla, veselohra Sekretářky z Ostrožné –
ČČK
Noc kostelů (kostel) - ŘKF

2. 6.
4. 6.
17. 6.
22. 6.
27. 6.
29. 6.

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

11. 7.

XVI. zasedání ZO (KD)
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14. 7.

III. ročník soutěže T. F. A. (hasičská zbrojnice a okolí) – SDH

4. 8.
7. 8.
17. 8.
24. 8.

XIII. ročník Memoriálu Karla Moravce (hřiště) – SDH
XVII. zasedání ZO (KD)
Srpnová noc (hřiště TJ) – TJ
VI. ročník Větřkovské traktoriády – TAZI-TEAM

8. 9.

Slavnostní mše svatá u příležitosti 113. výročí osamostatnění
farnosti (kostel)
Turnaj v nohejbale (hřiště u ZŠ) – SDH
Mše svatá v kapli na Novém Vrbně

21. 9.
22. 9.
7. 10.
12. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
31. 10.

XVIII. zasedání ZO (KD)
Větřkovské rockování (extrovna pohostinství)
Drakiáda (louka za p. Koplem) – ČČK
XI. mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů a jiných
kuriozit (KD)
Hubertská mše (kostel)
Lampiónový průvod – TJ

17. 11.

Vítání občánků (zasedací místnost OÚ) – OÚ

2. 12.
1. 12.
7. 12.
9. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.

Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory (KD) – OÚ
Rozsvícení vánočného stromu – SDH, OÚ, TJ, ZŠ
Mikulášská zábava (KD) – SDH
XIX. zasedání ZO (KD)
Scénka „V Betlémě“ (farní dvůr)
Vystoupení PS Komenský během mše svaté (kostel) – ŘKF
Silvestrovský fotbálek (hřiště) – TJ
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