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1. Obec a její koncepční dokumenty 

 

1.1. Stručná charakteristika obce 

Obec Větřkovice se nachází na náhorní planině mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy a 

rozkládá se po obou stranách historické moravsko-slezské zemské hranice. Obcí protéká Husí 

potok pramenící v lokalitě zvané „Dubina“, který se následně vlévá do řeky Odry. Nejbližším 

městem je Vítkov, který je vzdálen 6 km západním směrem a je pro obec Větřkovice obcí 

s rozšířenou působností. Spádovou oblastí pro obec je město Opava, vzdálené 25 km severně.  

Obcí prochází krajská silnice, která je napojena na státní silnici 1/57 ve směru Nový Jičín – 

Opava. Cca 16 km od obce je možnost připojení na dálnici D1. Dopravní obslužnost v obci je 

na velmi dobré úrovni. Autobusové spojení do okolních obcí a měst je bezproblémové. 

Dostupnost železniční stanice ve Vítkově je  dobrá, od obce je vzdálena 6 km. 
 

 
 

Rozloha obce je 2714 ha a skládá se ze dvou katastrálních území – Větřkovic a Nového Vrbna. 

Z toho tedy vyplývá, že obec Větřkovice má jednu místní část, a tou je již zmíněné Nové Vrbno.  

Nezaměstnanost v obci se vzhledem k dobré dopravní obslužnosti a blízkosti měst Vítkova, 

Fulneku, Opavy a existencí dvou místních, relativně velkých zaměstnavatelů pohybuje kolem 

8,5 %. 

K 1. 1. 2017 žilo v obci 760 obyvatel, z toho 392 mužů, a 368 žen. Průměrný věk obyvatelstva 

je 42 let. 



Z historie obce  

Větřkovice patří mezi nemnoho historických sídel, která mají zachovanou zakládací listinu. 

Touto listinou z roku 1298 dává probošt v Březové Vlk (Lupus) panu Waltrovi a jeho dědicům 

les k založení Větřkovic. Dává jim jméno Dytreichosdorf (Dětřichovice) a osvobozuje je na 

dvacet let od daní. Ze zakládací listiny je zřejmé, že název obce nepochází ani od zakladatele 

probošta Vlka, ani osídlovatele (lokátora) Waltera, jak tehdy bývalo zvykem. Ves byla 

pojmenována na počest olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna. Na území budoucí obce 

se nacházel prales, který museli osídlenci vykácet na stavbu vsi a založení polí. Lokátoři i 

osadníci byli většinou pozýváni z Německa. Větřkovický Walter byl zřejmě také Němec, ale 

našlo se dosti českých osídlenců, protože dle urbáře z roku 1574 bylo mezi 44 majiteli gruntů 

jen 7 německých rodin. Vždy zde převládalo české obyvatelstvo. Původně tedy od roku 1298 

patřily Větřkovice k benediktinskému probošství v Březové. Později přešly pod panství 

hradecké panství (dnešní Hradec nad Moravicí). Ve 14. a 15. století vykonávali na hradě 

vojenskou službu manové z okolních vesnic, tedy i z Větřkovic. Další listiny hovoří o privilegiích 

hradeckých knížat Viktorina (syna Jiřího z Poděbrad) z roku 1482 a Kazimíra, resp. krále 

Ludvíka z roku 1525. V roce 1700 dostaly Větřkovice jako ostatní vesnice svou pečeť jako 

ostatní vesnice hradeckého panství. Na pečeti byl vyobrazen muž s kosou – byl to příznačný 

znak pro toto území, kde bylo vždy hlavní obživou zemědělství a chov dobytka. První dřevěná 

škola byla ve Větřkovicích postavena v letech 1790 -1800, nová zděná pak roku 1838. Škola 

z roku 1877 je dnes po rekonstrukci okrasou obce. Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie 

z roku 1471, který stál na hřbitově a byl dřevěný, byl považován již v roce 1672 za prastarý. Až 

roku 1841, před zřícením dřevěného kostela, byl postaven nový farní římsko-katolický kostel. 

Stojí v místní části Větřkovice na vyvýšeném místě nad křižovatkou silnic do Jančí a na Nové 

Vrbno. V roce 2015 byly dokončeny několikaleté opravy kostela, což značně přispělo 

k pěknému vzhledu obce. Ke kulturním památkám v obci patří dále sloup před kostelem  

a kaple z poloviny 18. století na Novém Vrbně, vedle které stojí socha sv. Felixe.  

Od roku 1958 prakticky až do dnešních dnů dochází k rozvoji Větřkovic. Bylo založeno 

zemědělské družstvo, rekonstruována většina rodinných domků v obci, postaveny nové 

rodinné domy a bytové jednotky. V roce 1972 byl otevřen nový kulturní dům, ve kterém je 

umístěn společenský sál, obecní úřad, provozovna pošty a místní restaurace. Celá budova 

prošla v letech 2006 – 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. V letech 2003 – 2010 prošly postupně 

rekonstrukcí budovy mateřské a základní školy. Dále byla postavena prodejna smíšeného 

zboží, smuteční síň, areál pro konání venkovních společenských a sportovních akcí, 

rekonstruována hasičská zbrojnice, vybudována vodovodní síť a obec byla také plynofikována. 

Po společenských změnách, které naší republice přinesl rok 1989, dochází i k rozvoji podnikání 

a vzniku nových tradic. 

Od roku 1979 byly Větřkovice součástí města Vítkova. Toto spojení však občanům 

nevyhovovalo a usilovali o osamostatnění obce, ke kterému došlo v roce 1992. Od 1. 1. 1992 

se začaly psát novodobé dějiny obce. V roce 1996 obec získal svůj znak a prapor. 



1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace 

Obec má zpracovaný územní plán, který zpracovala urbanistická společnost Atelier Archplan 

Ostrava s.r.o. Zastupitelstvem obce Větřkovice byl schválen 23. 1. 2017.  Veřejné projednání 

návrhu územního proběhlo v listopadu 2016. 

 

1.3. Program obnovy vesnice 

Obec Větřkovice má v současné době zpracovaný samostatný Program obnovy obce, který byl 

schválen zastupitelstvem obce 18. července 2016. V loňském roce požádala obec úspěšně 

prostřednictvím SPOV MsK o dotaci na zpracování nového strategického rozvojového 

dokumentu, který by měl být schválen ZO v prosinci 2017 

Obec se dále rozvíjí dle Rozvojové strategie Venkovského mikroregionu Moravice 2014 - 2020, 

Integrované strategie rozvoje území MAS Opavsko 2014+ a Střednědobého rozpočtového 

výhledu pro období 2017 – 2020, schváleného zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2017. Obec se 

v roce 2016 aktivně zapojila do tvorby místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání na 

území Vítkovska. 

 

1.4. Hospodaření obce v roce 2016 

 

Příjmy  v tis. Kč Výdaje  v tis. Kč 

Daňové příjmy 9.547 Běžné výdaje 9.208 

Nedaňové příjmy 3.982 Kapitálové výdaje 4.063 

Kapitálové příjmy 897   

Dotace 6.302   

Příjmy celkem 20.729 Výdaje celkem 13.271 

 

Rozpočet obce na rok 2017 

Příjmy  Rozpočet schválený v tis. 
Kč 

Rozpočet upravený v tis. 
Kč 

Daňové příjmy 9.650  

Nedaňové příjmy                2.462  

Financování (zůstatek BÚ) 10.037  

Příjmy celkem 22.059  

 

Výdaje  Rozpočet schválený v tis. 
Kč 

Rozpočet upravený v tis. 
Kč 

Běžné výdaje 11.117  

Financování 1.512  

Výdaje celkem 12.629  

 

 



Plánované investice a opravy v letošním roce: 

- Opravy části místní komunikace –  500 tis. Kč 

- Revitalizace autobusových zastávek – 160 tis. Kč 

- Projektová dokumentace zasíťování pozemků pro výstavbu RD –   330 tis. Kč 

- Projektová dokumentace výstavby jazykové učebny –   150 tis. Kč 

- Rozšíření sítě veřejného osvětlení –  1.250 tis. Kč 

- Pořízení nového DA pro jednotku SDH – 1.200 tis. Kč 

- Hrací prvky a venkovních fitness stroje – 300 tis. Kč 

- Dohledový kamerový systém – 150 tis. Kč 

- Oprava fasády budovy ZŠ a úprava prostranství – 500 tis. Kč  

 

1.5. Přehled získaných dotací v letech 2010 - 2016 

Název akce Zdroj/čerpání 

dotace  

Náklady v Kč Dotace v Kč 

2010 Úprava veř.prostr. za kostelem SZIF 1.752.329 656.192 

2010 Peníze školám  259.536 259.536 

    

2010 Stav.úpravy a půdní vestavba ZŠ ROP 6.130.212 2.378.252 

2011 Zahrada MŠ MMR 631.436 372.073 

2011 Doplatek půdní vestavby ZŠ ROP  2.215.953 

2011 Oprava kapličky MMR 392.963 274.085 

2011 Peníze školám  173.024 173.024 

2012 Rekonstrukce veř.osvětlení MSK 2.028.404 600.000 

2012 Hřiště za pilou (Brownfield) ROP 3.162.538 2.093.765 

2013 Rekonstrukce KD č.p.197 SFŽP 7.486.805 2.497.080 

2013 Studie proveditelnosti SFŽP 413.620 375.258 

2013 Dotace na LHP  32.400 32.400 

2014 Studie proveditelnosti SFŽP 856.680 749.232 

2015 Cesta k faře MSK 767.449 250.000 

2015 Dotace na kapličku MMR 360.563 244.432 

2015 Peníze školám  247.313 247.313 

2016 Hřiště nám tu nesmí chybět MMR 966.148 400.000 

2016 Sportovní areál s víceúč.hřištěm Regionální rada 

Soudržnosti MS 

9.759.588 5.172.468 

 

Finanční sponzoring místními podnikateli obec ve svůj prospěch nevyužívá. Vše se děje na bázi 

vzájemné spolupráce a sponzoringu materiálním. Podnikatelé však výrazně sponzorují 

finančně i materiálně místní spolky, které by se bez jejich podpory neobešly.  

 



2. Společenský život 

 

2.1. Kontinuita společenského života  

Společenský život ve Větřkovicích je velmi pestrý a probíhá po celý rok. Zaštiťují jej Obec 

Větřkovice, Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, místní spolky a aktivisté. Akce pořádají 

buď samostatně, nebo vzájemně spolupracují. V průběhu roku se koná řada již tradičních akcí, 

ty největší jsou uvedeny v přiložené tabulce. Akce jsou určeny pro všechny věkové kategorie 

občanů, od těch nejmenších až po seniory.  

Obec Větřkovice nebyla po 2. světové válce výrazněji poznamenána odchodem německého 

obyvatelstva, tak jak tomu bylo ve většině obcí na Vítkovsku.  Toto je pro obec velkou devizou, 

protože nebyly přetrhány vazby k místu žití. A proto ani sloučení s městem Vítkovem v roce 

1979 nemohlo přerušit budované tradice a pocit sounáležitosti.  

Obec Větřkovice plně využívá kulturní dům s velkým společenský sálem s kapacitou 350 osob, 

ve kterém se odehrává většina kulturně společenských akcí. Další akce se potom odehrávají 

v základní škole, v areálu TJ, v hasičské zbrojnici, na fotbalovém hřišti a na jiných vhodných 

místech v obci.   

2.2. Spolková činnost 

V obci působí tyto spolky: 

 Sbor dobrovolných hasičů – JSDH, požární sport, společensko-kulturní a sportovní akce 

 Tělovýchovná jednota Dubina Větřkovice – oddíl kopané, společensko-kulturní a 

sportovní akce 

 Tazi-Team – motorismus, společensko-kulturní akce 

 Myslivecký spolek Dubina Větřkovice – myslivecká činnost, společensko-kulturní akce 

 Český červený kříž – osvětová činnost ve zdravotnictví, společensko-kulturní  akce 

 Junák/Český skaut – skauting 

 Klub důchodců – vzájemné setkávání, přednášky, besedy, ruční práce, kulturní akce 

 Český svaz chovatelů – výstavní činnost 

 Český zahrádkářský svaz  

 Stolní tenis – Kroužek pro děti zřízený SVČ Vítkov (dospělí neorganizovaně) 

Většina spolků se aktivně zapojuje do obecního života, napomáhají utužování vztahu místních 

obyvatel k místu, ve kterém žijí.  

2.3. Podpora obce a prezentace obce navenek 

Obec vydává každý měsíc zpravodaj, který je distribuován zdarma do každé domácnosti.  Obec 

je zviditelňována také v místních i celostátních médiích, odkazy na články či jiné záznamy jsou 

k nalezení na webových stránkách obce.  



V rámci Venkovského mikroregionu Moravice a MAS Opavsko a také svým nákladem je 

vydávána řada propagačních materiálů, pohlednic, upomínkových předmětů. V letošním roce 

obec vydala profilové DVD mapující tradiční akce, které v obci probíhají během celého 

kalendářního roku. 

Obec v současné době vede svou kroniku. Obec neměla zpracovanou historii od založení obce 

v r. 1298. Proto v roce 1963 požádala rada bývalého MNV  městského kronikáře Josefa Krestu 

z Vítkova o zpracování historie Větřkovic do roku 1945 (I.díl) a následně pak do roku 1964  

(II. díl). Jak je zřejmé z prvního dílu obecní kroniky, byla to pro zapracovaného kronikáře práce 

poměrně snadná, neboť opavské archivy mají veškerý historický materiál v naprostém 

pořádku a úředníci archivu milerádi posloužili kronikáři potřebným a vhodným materiálem. To 

již nebylo možno říci o druhé knize obecní kroniky, obsahující dobu od května 1945 do konce 

roku 1964. Od roku 1945 až do roku 1955, tedy 10 let se nikdo o obecní kroniku nestaral. 

Teprve v roce 1955 Zdeno Koch, ředitel Obecné školy ve Větřkovicích, začal psát obecní 

kroniku, a to od počátku roku 1955 do konce roku 1958. Pak zůstala obecní kronika opět 

zanedbána až do roku 1964, tj. celkem 16 let. Od roku 1964 opět není obecní kronika vedena. 

Teprve v roce 2010 se podařilo najít nového kronikáře – Mgr. Stanislava Mičku, který od 

tohoto roku zpracovává obecní kroniku a stojí před obtížným úkolem zpracovat kroniku obce 

za léta 1964 – 2009.  

Obec provozuje Obecní knihovnu, která zajišťuje kromě půjčování knih bezplatný přístup na 

internet a která se rovněž stala místem neformálního setkávání občanů. Pravidelně do 

knihovny docházejí také žáci MŠ a ZŠ v rámci výuky a jednou týdně se zde v zimním období 

scházejí maminky s malými dětmi. 

Obec podporuje spolky materiálně i finančně. Bezplatně mohou také využívat majetek obce 

ke svým činnostem. Zástupce obce se pravidelně účastní spolkových aktivit, především 

výročních schůzí a kulturních a společenských akcí, pořádaných spolky. 

3. Aktivity občanů 

 

3.1. Dobrovolná práce občanů 

Jak již bylo zmíněno výše, zapojují se spolky velmi aktivním způsobem do života v obci. Velmi 

aktivní jsou také členové zastupitelstva, ale i další řadoví občané, kteří nejsou organizováni 

v žádném spolku. Společným úsilím se vytváří zázemí pro pořádání všech akcí. Občané se 

aktivně zapojují také do rozvoje obce.  Spolky žijí také i svým vlastním spolkovým životem, 

pravidelně se scházejí v kulturním domě či ve svých klubovnách.  

3.2. Děti a mládež a jejich zapojení do obecního života 

Obec Větřkovice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Větřkovice, okres Opava, 

příspěvkové organizace, která zajišťuje předškolní i školní vzdělávání dětí. Mateřskou školu 

navštěvuje 28 dětí, základní školu 31 dětí, jejich počet se neustále zvyšuje. Do ZŠ ( 1. – 4. roč.) 



dojíždějí i žáci z okolních obcí (Prostřední Dvůr, Vítkov, Klokočov).  Škola i školka (každá má 

samostatnou budovu) jsou velmi dobře vybaveny učebními pomůckami, vytváří nadstandardní 

podmínky pro své žáky, velmi aktivně se zapojují do života v obci, ať už řadou svých aktivit 

přímo v budově školy nebo vystoupením dětí na obecních akcích. Atmosféra ve škole je velmi 

přátelská, žáci jsou na místo svého vzdělávání patřičně pyšní. Žáci základní školy docházejí na 

obecní úřad, aby se seznámili s činností obecního úřadu, každoročně se s žáky konají besedy o 

životě v obci. Děti, které nastoupí do školy, jsou přivítány malým dárečkem, zástupce obce se 

s nimi také loučí po ukončení docházky  4. ročníku.  Z důvodu klesajícího počtu žáků zavedla 

v roce 2006 obec motivační program pro rodiče. 

Ve škole mohou děti navštěvovat řadu mimoškolních aktivit. V rámci činnosti školní družiny 

jsou dětem nabízeny šachy, hrátky s angličtinou, výtvarné činnosti, hudebně dramatické 

aktivity, míčové hry, výukové programy na iPadech. Tradičně vítaným je kroužek keramiky, 

který zajišťuje Středisko volného času Vítkov přímo na naší škole. V mateřské škole děti 

využívají angličtinu, pohybové aktivity, veselou matematiku a hru na zobcovou flétnu. 

Atraktivními činnostmi ve škole jsou projekty pro žáky. Jedním z nejúspěšnějších byl projekt 

„Návraty ke kořenům“, v rámci kterého natočili dokument o rodákovi z Větřkovic, panu Karlu 

Moravcovi. Dokument byl prezentován v pěti obcích a na filmovém festivalu byl oceněn Cenou 

diváků. Rovněž projekty „Matematika s chutí“, „Čtenářská gramotnost“, „Moderně a 

interaktivně“, „Voda – fauna – flora“, „EUROTIME“, „Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní 

ICT ve výuce“, „Čtenářství a angličtina“ a další byly úspěšné. V současné době ZŠ spolupracuje 

na projektu „Vyhaslé sopky v našem regionu“.  
 

Školáci oceňují každoroční aktivity se slovenskou Základní školou v Turčianských Kľačanech, na 

nichž má obrovský podíl právě obec. V loňském roce se otevřela spolupráce se Základní školou 

Świerklany v Polsku. 
 

Pravidelná spolupráce se složkami obce  TJ Dubina, Myslivecký spolek Dubina, SDH a ČČK  

je nedílnou součástí školní i mimoškolní činnosti. Škola se podílí na spolupořádání akcí 

Rozsvícení vánočního stromu, Den matek, Zábavné odpoledne pro děti, Vánoční besídka pro 

seniory obce, Den dětí, sběr podzimních plodů, besedy se zdravotnicemi, besedy s hasiči apod. 

Místní firmy Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o. a ZOD Slezská Dubina podporují děti a žáky 

v mnoha ohledech nbapř. finanční příspěvky na činnost školy, dárky pro děti, exkurze  

a besedy.  

3.3. Péče o vesnickou pospolitost 

Občanská vybavenost v obci Větřkovice je na dobré úrovni. V obci působí praktický lékař, 

v budově kulturního domu se nachází provozovna pošty a společnost TEMPO provozuje 

prodejnu smíšeného zboží. 

Občané nad 70 let jsou navštěvováni při příležitosti svých půlkulatých a kulatých výročí  

a obdrží drobný dárek. Občané nad 90 let jsou navštěvováni každoročně.  Každoročně bývají 

přivítáni do společenství obce noví občánci. Tato akce se koná minimálně jednou ročně.   



4. Podnikání 

 

4.1. Podnikání v zemědělství 

Největším zemědělským podnikem v obci je Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina 

Větřkovice, které hospodaří v obilnářsko-bramborářské oblasti na výměře 1443 ha zemědělské 

půdy. Z toho orná půda činí 827 ha, travní porosty 616 ha. Zemědělské družstvo ve 

Větřkovicích prošlo ve svém vývoji řadou změn, ale vždy si zachovalo statut družstva, tedy 

zemědělského podniku, kde vlastníky jsou jeho členové. Původní zemědělské družstvo bylo 

založeno v roce 1958 pod názvem JZD Dubina Větřkovice. V sedmdesátých letech minulého 

století byl vyvíjen tlak na slučování menších družstev, proto došlo v roce 1976 ke sloučení  

s JZD Vítěz Březová. V době transformace českého zemědělství po roce 1990 se vlastníci 

pozemků a členové družstva ve Větřkovicích rozhodli obnovit samostatné zemědělské 

družstvo, které bylo následně  v roce 1993 zaregistrováno pod názvem ZOD Větřkovice. V roce 

1997 se družstvo vrátilo k původnímu názvu Dubina s označením ZOD Slezská Dubina. Od roku 

2000 družstvo rozšířilo hospodaření o pozemky v k.ú. Dolejší Kunčice, Moravské a Slezské 

Vlkovice. V tomto rozsahu zemědělské družstvo ve Větřkovicích hospodaří doposud. Činnost 

družstva je zaměřena především na zemědělskou výrobu. Zabývá se rostlinou i živočišnou 

výrobou. V rostlinné výrobě pěstuje z tržních plodin sladovnický ječmen, potravinářskou 

pšenici, ozimou řepku a mák. V živočišné výrobě se družstvo zabývá chovem mléčného skotu 

a také masného skotu na pastvinách. Chov prasat byl z důvodu dlouhodobě nízké ceny 

přerušen. 

K dosažení dlouhodobé stability podniku realizovalo družstvo v roce 2013 výstavbu bioplynové 

stanice s výkonem 526 kW, která využívá jako hlavní surovinu senáž z méně kvalitních luk, 

které nejsou vhodné pro dojnice. Zajišťuje tím ekonomické využití veškeré rostlinné hmoty ze 

zemědělských pozemků. Bioplynová stanice byla postavena v areálu střediska družstva ve 

Větřkovicích. Zařízení bioplynové stanice slouží k výrobě elektrické energie z biomasy. 

Vedlejším produktem je tepelná energie, kterou se vytápí dílny a administrativní budova a 

ohřívá voda. Od roku 2014 je dodáváno teplo také sousední firmě -  Jaroslav Kostera, J.K.FOOD 

s.r.o.  Zájem o vytápění teplem z BPS projevili také někteří občané v blízkosti družstva. 

V současné době družstvo zaměstnává celoročně 57 stálých pracovníků, z toho zaměstnává 

ve stálém pracovním poměru 36 občanů z obce Větřkovice.   

Dalšími zemědělskými subjekty jsou soukromí zemědělci, kteří se kromě rostlinné výroby 

zabývají i chovem skotu. Největší firmou v tomto oboru je Farma  Glauder, která se kromě 

zemědělské výroby zabývá také pořezem a impregnací dřeva. 

Obecní pozemky určené k zemědělské činnosti jsou pronajaty Zemědělskému a obchodnímu 

družstvu Slezská Dubina Větřkovice. 

 



4.2. Spolupráce obce se zemědělským subjektem 

Obec Větřkovice úzce spolupracuje se  Zemědělským a obchodním družstvem Slezská Dubina. 

Dobrým vztahům napomáhá skutečnost, že sídlo družstva je v naší obci a většina 

managementu družstva trvale bydlí ve Větřkovicích. Pro obec zajišťuje družstvo zimní údržbu 

obecních komunikací a podílí se na udržování polních cest. Dále zajišťuje pro obec a její občany 

služby, jako je vývoz jímek, jeřábové práce, dovoz dřeva z lesa, nakládání materiálu a další 

přepravy nákladními auty a traktorové práce. V roce 2012 zastupitelstvo obce podpořilo 

projekt vybudování bioplynové stanice v areálu družstva. 

Družstvo podporuje finančně a materiálně činnost zájmových spolků v obci, podílí se na 

kulturním a společenském dění v obci – družstevní ples a mše za úrodu s posezením na faře. 

Každoročně organizuje exkurzi žáků základní školy z Větřkovic spojenou s prohlídkou stájí se 

zvířaty, prohlídkou strojů a zařízení v areálu družstva. 

4.3. Nezemědělské podnikání 

Největším nezemědělským podnikatelským subjektem a zaměstnavatelem v obci je firma JK 

FOOD. Firma vznikla v roce 1996 a v roce 2001 se pak transformovala na společnost Jaroslav 

Kostera, J.K.FOOD s.r.o. Jedná se o českou rodinnou společnost, která působí na trhu již 20 let 

a v současnosti zaměstnává více než šedesát zaměstnanců. Disponuje vlastní obchodní sítí, 

vývojem, logistikou a výrobou. Všechny produkty vznikají v nově vybudovaném výrobním 

závodě ve Větřkovicích. Firma se specializuje na výrobu dehydratovaných potravin, koření, 

kořenících směsí, sušené zeleniny a sušených hub. Všechny produkty jsou vyráběny dle 

vlastních receptur a dle přání zákazníků. Vysoká kvalita výrobků je dána důkladným výběrem 

všech surovin, jejich šetrným zpracováním a důslednou kontrolou v průběhu celého výrobního 

procesu. Samozřejmostí  je také spolupráce s odběrateli na vývoji nových výrobků. Mezi 

největší odběratele patří řada zpracovatelských podniků z oboru potravinářství, jako jsou 

výrobny masných, pekárenských a mlékárenských výrobků, dále pak stravovací provozy škol, 

školek, nemocnic, domovů důchodců, restaurací a dalších. 
 

V obci působí také řada drobných podnikatelů. Mezi nejznámější patří Řeznictví Hluchý – 

Zabijačka z Větřkovic. Firma je na trhu již od roku 1992 a v roce 2014 získala certifikát k užívání 

značky „OPAVSKÉ SLEZSKO“ - regionální produkt.  
 

Početné zastoupení mají podnikatelé v oboru truhlář resp. stolař, kdy své služby zde nabízejí 

čtyři stolařské dílny: TRUHLÁŘSTVÍ – H. Mička, TRUHLÁŘSTVÍ – R. Binar TRUHLÁŘSTVÍ –  

J. Knopp, TRUHLÁŘSTVÍ – Z. Černoch. Dále v obci podnikají tyto firmy: AUTOSERVIS – P. 

Dubový, AGILITY CAMP – J. Máčková, BAZE ALFA – M. Štrbák,  HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ – K. 

Janíková, POHOSTINSTVÍ – J. Šindelářová – B. Jourová, POKRÝVAČSTVÍ A KLEMPÍŘSTVÍ – 

Fabíkovi, PRODEJNA ZAHRADNICKÝCH A CHOVATELSKÝCH POTŘEB – Z. Glauder ml., VEDENÍ 

ÚČETNICTVÍ – J. Krejčí, ZAHRADNICTVÍ – P. Šamárek  

Spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty je na velmi dobré úrovni.  



4.4. Venkovská turistika 

 

Přestože je část katastrálního území obce součástí Přírodního parku Moravice  

a  sousední město Vítkov participantem projektu Krajina břidlice, nepatří Větřkovice k 

významnému turistickému cíli.  

V souvislosti s cestovním ruchem je možno zmínit provoz AGILITY CAMPU, který nabízí 

ubytování ve čtyřlůžkových chatkách a dvou osmilůžkových chatkách v krásné, klidné přírodě 

jako ideální možnost pro dovolenou se psem.  

 

Nejvýznamnější atraktivitou obce z hlediska cestovního ruchu mezinárodního významu je 

Setkání sběratelů a výrobců hlavolamů. V roce 2016 proběhl již 14. ročník tohoto setkání, 

které patří k největším svého druhu ve střední Evropě. Své exponáty vystavují sběratelé  

a výrobci z Čech, Slovenska, Maďarska, Holandska a Velké Británie. Během jediného dne 

navštíví toto setkání cca 1200 návštěvníků. Doprovodným programem setkání je již tradičně 

výstava trofejí rodačky z nedalekého Fulneku, tenistky Petry Kvitové. Obec hodlá v blízké 

budoucnosti využít tohoto potenciálu k vybudování stálé expozice a muzea hlavolamů. 

 

Další nadregionální akcí lákající každoročně do obce tisíce diváků je tradiční Větřkovská 

traktoriáda. Jedná se o soutěžní klání majitelů podomácku vyrobených traktorů a fréz. Akci 

pořádají členové Tazi-Teamu Větřkovice.  První ročník proběhl v roce 2008 a každým dalším 

ročníkem se akce pozvolna rozrůstá. Soutěžící přijíždějí nejen z blízkého okolí ale i z různých 

koutů Moravskoslezského kraje. Posledních tří ročníků se zúčastnili i závodníci z Plzeňského 

kraje. Diváci mohou v rámci programu zhlédnout nejen klání závodních strojů, ale také bohatý 

doprovodný program.  

 

Obě výše uvedené akce jsou dlouhodobě a programově propagovány v médiích. 

 

4.5. Přímé podnikání obce 

Obec vlastní 114 ha lesa, jež sama obhospodařuje za dozoru odborného lesního hospodáře. 
Obec pravidelně žádá o dotace na zalesňování a přibližování dřeva koněm. Lesnická činnost je 
jedinou podnikatelskou aktivitou obce. Výnos z této činnost je pak nezanedbatelným 
přínosem do rozpočtu obce. 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 

 

5.1. Péče o historickou zástavbu 

Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, který spolu s budovou fary prošel 

v posledních deseti letech rozsáhlou rekonstrukcí. Další významnou historickou stavbou je 

kaple v místní části Nové Vrbno, kterou se podařilo celkově zrekonstruovat, a to s podporou 

dotací z programových titulů MMR.  Všechny historické stavby jsou opravené a udržované.  



5.2. Soulad v zástavbě 

 

Větřkovice byly zemědělskou vesnicí s existencí velkého množství zemědělských usedlostí a 

statků. Charakter výstavby je smíšený; původní statky byly postupně přestavěny a  nová 

výstavba hlavně v 70. - 90. letech minulého století byla poplatná své době. Povolení k výstavbě 

vydává v souladu s platným územním plánem stavební úřad MÚ Vítkov.  

 

5.3. Nová zástavba 

Území obce se částečně nachází v Přírodním parku Moravice, což do jisté míry limituje 

stavebníky nebo majitele nemovitostí při výstavbě či rekonstrukcích. Obec vlastní pozemky 

určené k nové výstavbě a má zpracovanou závaznou územní studii pro napojení a umístění 

veřejné dopravní a technické infrastruktury k výstavbě rodinných domů.  

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 

 

6.1.  Stav občanské vybavenosti – budovy ve vlastnictví obce 

Základní škola - po rekonstrukci včetně zateplení 

Mateřská škola  - po rekonstrukci včetně zateplení 

Hasičská zbrojnice  -  po rekonstrukci včetně zateplení a výměny zdroje vytápění 

Budova obecního úřadu  a kulturního domu – po rekonstrukci včetně zateplení a výměny 
zdroje vytápění, před realizací bezbariérového přístupu (stavba výtahu) 

Kaple na Novém Vrbně – po celkové rekonstrukci 

Budova čp. 148 (ordinace prakt. lékaře a prodejna) – po částečné rekonstrukci před 
zateplením 

Budova sociálně technického zázemí pro rekreačně sportovní areál – nově postavená 

6.2. Inženýrské sítě 

V obci se nachází vodovod, plynovod, dálkové kabely, dešťová kanalizace. Obec provozuje část 
vodovodního řadu  a dešťovou kanalizaci.  

6.3. Odpadové hospodářství 

Obec provozuje sběrné místo pro odkládání elektroodpadu v systému zpětného odběru  

a odkládání kovového odpadu. Obec má přijatu vyhlášku o nakládání s odpadem. Zajišťuje sběr 

tříděného odpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu a bioodpadu. Obec postupně 

rozšiřuje počet stanovišť pro umístění nádob na sběr tříděného odpadu. Občané bývají 

pravidelně upozorňováni na nutnost třídění odpadu, třídění odpadu se výrazným způsobem 

zlepšuje. K třídění odpadu a ekologii jsou děti vedeny již od mateřské školy a základní školy. 

 



6.4. Úspory energií 

Obec velmi intenzivně pracuje na energetických opatřeních, postupně je ve svých  budovách 
realizuje, dochází k výměně oken a zateplování budov. V roce 2012 obec s podporu dotace 
realizovala kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení s instalováním svítidel s LED 
technologií.  

6.5. Bezpečnostní opatření v dopravě 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců byly od roku 2002 postupně budovány podél hlavních 
komunikací chodníky. Ke zklidnění dopravy byl u vjezdu do obce u budovy ZŠ umístěn měřič 
rychlosti.  V současné době obec zpracovává projekt zřízení nového bezpečného přechodu pro 
chodce u budovy ZŠ 

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci  
 

7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování 

Základní principy rozvoje obce včetně rozšíření veřejných prostranství a zeleně v obci jsou 
obsaženy v územním plánu a v dalších strategických dokumentech, viz kapitola 1. V obci byly 
v roce 2015 dokončeny Komplexní pozemkové úpravy, obec má zpracovanou Studii 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

Žadatelům o kácení je v rozhodnutí určena náhradní výsadba, sázeny bývají původní dřeviny.  

7.2. Nové úpravy veřejných prostranství 
 

V loňském roce realizovala obec projekt Úpravy veřejných prostranství – revitalizace veřejné 
zeleně. Na tento projekt se obci podařilo získat dotaci z programu OPŽP. Při nových výsadbách 
byl kladen důraz na výběr sadbového materiálu při dodržení původních a tradičních druhů 
výsadeb. 
 

7.3. Udržení přírodních a přírodě blízkých prvků 

Obcí protéká Husí potok, péči o jeho koryto zajišťuje Povodí Odry, s. p. Na území obce jsou 
čtyři vodní nádrže. Provoz jedné z nich zajišťuje Povodí Odry, s. p. Dvě nádrže obec pronajímá 
za účelem chovu ryb. Další nádrž bude po plánované rekonstrukci sloužit jako retenční zařízení 
pro ochranu obce před povodněmi. 

Obec Větřkovice je pravidelně sužována povodněmi zejména z přívalových srážek (tzv. 
bleskové povodně), ale i regionálními. Kromě toho je území svým reliéfem a zemědělskou 
činností náchylné ke vzniku plošné vodní eroze na orné půdě. V zájmovém území existuje část 
doposud nevyužitého potenciálu k retenci vody v krajině. Přirozená retenční schopnost byla 
urbanizací a způsobem využití krajiny narušena. Proto obec v roce 2008 požádala o zpracování 
projektu komplexních pozemkových úprav. V návaznosti na tento proces si obec nechala 
zpracovat Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
Studie byla zpracována dle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup 
komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, 
uveřejněné ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v listopadu 2008. 



7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň 

O veřejná prostranství, zeleň a čistotu celé obce se starají pravidelně zaměstnanci obce. Obec 
zajišťuje také péči o hřbitov, fotbalové hřiště, příkopy podél komunikací. Na údržbu obce jsou 
kromě kmenových zaměstnanců obce zaměstnáváni pracovníci na veřejně prospěšné práce. 
V rámci dotace na úpravu veřejných prostranství ze státního zemědělského intervenčního 
fondu obec v roce 2010 pořídila malotraktor s příslušenstvím pro údržbu zeleně a veřejných 
prostranství. 

Zimní údržba veřejných prostranství je zajišťována zaměstnanci obce a spoluprací se ZOD 
Slezská Dubina Větřkovice. 

7.5. Ekologická výchova a vzdělávání 

Úpravy veřejných prostranství bývají připravovány ve spolupráci s občany. S žáky školy se 
pravidelně konají besedy, škola se aktivně zapojuje do ekologických aktivit, ať už osvětou či 
brigádami (úklid, nové výsadby).  

8. Péče o krajinu 
 

V obci byly v roce 2015 dokončeny Komplexní pozemkové úpravy, obec má zpracovanou 
Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Obec ve 
spolupráci se SPÚ připravuje realizaci prioritních opatření navržených ve výše uvedených 
projektech.  
 
V loňském roce realizovala obec projekt Výsadby švestkové aleje. Autorkou projektu byla Ing. 
Olga Šamárková. Na tento projekt obec také získala dotaci z programu OPŽP. 
 
9. Připravované záměry 

 

Zdroj: rozpočet obce, dotační tituly tis. Kč 

Opravy místních komunikací 1.500 

Rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek 2.500 

Vyčištění a oprava fasády budovy MŠ 300 

Přechod pro chodce s bezpečnostními prvky u budovy ZŠ 400 

Uložení prvků technické infrastruktury pro výstavbu RD 10.000 

Revitalizace hosp. budovy v areálu ZŠ a vybudování jazykové učebny 2.800 

Bezbariérový přístup do budovy OÚ 2.000 

Rekonstrukce interiéru sálu KD 1.500 

Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 148 2.000 

Realizace navržených opatření po KPÚ 2.000 

 

 

 

 



10. Informační technologie v obci 

Obec má zřízeny webové stránky www.vetrkovice.cz a také svůj Facebookový profil. V knihovně je 

k dispozici bezplatný internet pro veřejnost. Občané mají možnost připojení na placený bezdrátový 

internet. V celé obci je zřízen bezdrátový rozhlas. 

 

 

 

 
 
Ve Větřkovicích dne 24. 4. 2017                                                           
 
Miroslav Černoch, starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetrkovice.cz/


 

Příloha  

TRADIČNÍ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V OBCI 

Leden: 

Večer honebního společenstva, Hasičský ples, Obecní ples, Družstevní ples ZOD Slezská 

Dubina, Dětský maškarní ples 

Únor: 

Větřkovský biatlon, Sportovní ples, Pochování basy s voděním medvěda, Recitační soutěž žáků 

ZŠ,  Sáňkyáda 

Březen: 

Workshop pletení z pedigu a drátkování, Zájezd na divadelní představení, Večerní čtení pro 

děti  

Duben: 

Tradiční velikonoční taneční zábava, Vítání občánků, Turnaj ve stolním tenisu , Slet čarodějnic 

Květen: 

Prvomájový výšlap k řece Moravici, Floriánská mše, Akademie dětí ZŠ a MŠ ke dni matek, 

Smažení vajec ve farském dvoře, Májová taneční zábava, Kácení máje  

Červen: 

Dětský den, Noční soutěž v požárním útoku, Rockový večer, Rozloučení se čtvrťáky a 

předškoláky, Slivaky Cup – turnaj v malé kopané 

Červenec: 

Fotbalový turnaj starých gard,  Skautský tábor, T.F.A. – Železný hasič 

Srpen: 

Memoriál Karla Moravce (Soutěž v požárním útoku), Větřkovská traktoriáda, Tenisový turnaj 

„Slivaky Open“  

Září: 

Pasování prvňáčků, Větřkovský Karmaš, Turnaj v nohejbale, Workshop pletení z pedigu a 

drátkování 

 



 

Říjen: 

Vítání občánků, Drakiáda, Mezinárodní setkání sběratelů hlavolamů a kuriozit, Hubertská mše 

a slavnostní mše za úrodu, Beseda dětí ZŠ se starostou obce 

Listopad: 

Tradiční výlov rybníků, Pochod světlušek, Taneční kurz pro manželské a spřátelené páry, 

Beseda s úspěšným rodákem 

Prosinec: 

Adventní jarmark, Rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášsko vánoční posezení pro seniory 

s programem dětí ZŠ a MŠ, Mikulášská a Štěpánská taneční zábava, Živý betlém 


