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Schváleno zastupitelstvem obce Větřkovice dne 18. 7. 2016

1. Charakteristika obce
Obec Větřkovice se nachází na náhorní planině mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy.
Obcí protéká Husí potok, který se následně vlévá do řeky Odry. Nejbližším městem je Vítkov,
který je pro obec Větřkovice obcí s rozšířenou působností. Spádovou oblastí pro obec je město
Opava. Cca 16 km od obce je možnost připojení na dálnici D1. Dopravní obslužnost v obci je
na velmi dobrá. Nejbližší železniční stanice ve Vítkově je vzdálena 6 km.
Rozloha obce je 2714 ha a skládá se ze dvou katastrálních území, kterými jsou Větřkovice
a 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. 2015 žilo v obci 758 obyvatel, z toho 395 mužů, a 363 žen. Průměrný věk obyvatelstva
je 41 let.
Obec spolupracuje se dvěmi zahraničními partnerskými obcemi
• Turčianske Klačany – SVK
• Gmina Swierklany – PL, se kterou obec společně v minulých dnech podala žádost o dotaci
na projekt přeshraniční spolupráce z fondu mikroprojektů.

2. Občanská vybavenost
Obec Větřkovice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Větřkovice, která zajišťuje
předškolní i školní vzdělávání dětí. Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí, základní školu 31
dětí, jejich počet se neustále zvyšuje.
Obec provozuje Obecní knihovnu, která zajišťuje kromě půjčování knih bezplatný přístup na
internet. Dále je občanům obce k dispozici:
• Ordinace praktického lékaře
• Provozovna České Pošty, s.p.
• Prodejna smíšeného zboží a prodejna zemědělských a chovatelských potřeb
• Restaurace
• Kadeřnictví
• Sportovně rekreační areál s multifunkčním hřištěm
• Dobrá dopravní obslužnost
Obec je zřizovatelem zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů typu V.

3. Členství obce v DSO, sítích MAS, svazech a spolcích
•
•
•
•
•

Mikroregion Moravice
MAS Opavsko
Euroregion Silesia
Svaz měst a obcí České republiky
Spolek pro obnovu venkova

4. 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. Ze zakládací listiny je zřejmé, že název obce nepochází ani od
zakladatele probošta Vlka, ani osídlovatele Waltera. Ves byla pojmenována na počest
olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna. Vždy zde převládalo české obyvatelstvo. V roce
1700 dostaly Větřkovice 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 zděná škola byla ve Větřkovicích postavena v roce 1838.
Na místě dřevěného Kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1471 byl v roce 1841 postaven
nový farní římsko-katolický kostel. 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 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 tedy začaly psát novodobé dějiny obce.
V roce 1996 obec získal svůj znak a prapor.
Největším rozvojem prochází obec od začátku šedesátých let minulého století do dnešních
dnů. 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. V loňském roce byly dokončeny
několikaleté práce na opravě kostela. 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.

5. Rozvojové dokumenty obce a studie
Obec má zpracovaný územní plán. V současné době probíhají dokončovací práce na novém
územním plánu. Veřejné projednání návrhu územního plánu je očekáváno začátkem II. pololetí
roku 2016. Předpokládané schválení zastupitelstvem obce pak do 31. 12. 2016. Na nový ÚP
navazuje zpracovaná územní studie pro napojení a umístění veřejné dopravní a technické
infrastruktury k výstavbě rodinných domů.
Obec se rozvíjí dle Rozvojové strategie Venkovského mikroregionu Moravice, Integrované
strategie rozvoje území MAS Opavsko a Rozpočtového výhledu pro období 2015 – 2020
schváleného zastupitelstvem obce Větřkovice na jeho VII. zasedání dne 2.9.2015
6. Péče o veřejné prostranství a zeleň a péče o krajinu
Obec má připravený projekt Úpravy veřejných prostranství – revitalizace veřejné zeleně,
který bude realizován ve II. pololetí roku 2016.
V roce 2008 požádala obec o zpracování projektu komplexních pozemkových úprav, které byly
dokončeny v červenci roku 2015. Zastupitelstvo obce pak na svém VII. zasedání dne 2.9.2015
schválilo priority k realizaci plánu společných zařízení.
V návaznosti na proces komplexních pozemkových úprav byla obcí zpracována Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření.
7. 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. V následujících letech se však předpokládá postupný útlum
těžební činnosti a lesnická činnost pak bude spočívat převážně ve vysazování nových porostů
a jejich vylepšování.
8. Podnikání v obci
Největším zemědělským podnikem v obci je Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina
Větřkovice, které hospodaří na výměře 1443 ha zemědělské půdy. V současné době družstvo
zaměstnává celoročně 57 stálých pracovníků, z toho zaměstnává ve stálém pracovním
poměru 36 občanů z obce Větřkovice. 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 .

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 a chovem ryb, zabývá také pořezem a impregnací dřeva.

Největším nezemědělským podnikatelským subjektem a zaměstnavatelem v obci je firma
JK FOOD. Jedná se o českou rodinnou společnost, která se specializuje na výrobu
dehydratovaných potravin, koření, kořenících směsí, sušené zeleniny a sušených hub. Na trhu
působí na trhu již 20 let a v současnosti zaměstnává více než šedesát zaměstnanců.
V obci působí také řada drobných podnikatelů. Mezi nejznámější patří Řeznictví Hluchý –
Zabijačka z Větřkovic, která v roce 2014 získala certifikát k užívání značky „OPAVSKÉ SLEZSKO“
- regionální produkt.
Početné zastoupení mají podnikatelé v oboru truhlář, kdy své služby zde nabízejí čtyři
stolařské dílny.
Dále v obci podnikají firmy v oborech:
• Autoservis
• Agility Camp – ubytování
• Baze Alfa – strojírenství
• Holičství a kadeřnictví
• Pohostinství
• Pokrývačství a klempířství
• Prodejna zahradnických a chovatelských potřeb
• Zahradnictví
• Vedení účetnictví

9. Nakládání s odpady
Obec má přijatu vyhlášku o nakládání s odpadem. Zajišťuje sběr tříděného odpadu,
nebezpečného a velkoobjemového odpadu a bioodpadu. Provozuje sběrné místo pro
odkládání elektroodpadu v systému zpětného odběru a odkládání kovového odpadu. Obec
postupně rozšiřuje počet stanovišť pro umístění nádob na sběr tříděného odpadu.
V nakládání s odpady bude zachován dosavadní systém, kdy je veškerý odpad – tedy
komunální odpad, nebezpečný odpad i stavební suť – odvážen a likvidován mimo území obce.
10. 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.
11. Inženýrské sítě
Obec je plynofikována, je napojena na oblastní vodovod provozovaný SmVaK Ostrava a
provozuje část vodovodního řádu a dešťovou kanalizaci.
Likvidace odpadních vod v obci bude nadále řešena decentrálním způsobem pomocí
bezodtokých jímek nebo malých domovních čistíren odpadních vod. Dešťové vody budou
přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově nebo dešťovou kanalizací do vodotečí.
12. Spolková činnost
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. 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, ve kterém naši občané žijí. A proto, ani sloučení
s městem Vítkovem v roce 1979 nemohlo přerušit budované tradice a pocit sounáležitosti.
V obci působí tyto spolky:










Sbor dobrovolných hasičů
Tělovýchovná jednota Dubina Větřkovice
Tazi-Team
Myslivecký spolek Dubina Větřkovice
Český červený kříž
Junák/Český skaut
Klub důchodců
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz

Většina spolků se aktivně zapojuje do obecního života, napomáhají utužování vztahu místních
obyvatel k místu, ve kterém žijí. Obec podporuje spolky materiálně i finančně.

13. Propagace obce
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. Předpokládá se také propagace obce na sociálních
sítích.
14. Hlavní cíle rozvoje obce pro léta 2016 – 2021








Zachování a rozvoj občanské vybavenosti, školství a dopravní obslužnosti
Podpora vzniku nových pracovních příležitostí
Dostupnost pozemků pro výstavbu rodinných domů
Péče a ochrana veřejné zeleně, veřejných prostranství a krajiny
Zachování a rozvoj vesnických tradic
Modernizace infrastruktury
Podpora přeshraniční spolupráce

15. Plánované investice v letech 2016 - 2021
Investice
Budova sociálně technického zázemí a parkoviště v rekreačně sportovním areálu
Revitalizace veřejné zeleně v obci
Výsadba aleji a lokálních biokoridorů
Rekonstrukce vodovodního řadu
Rozšíření sítě veřejného osvětlení
Dohledový kamerový systém
Bezbariérový přístup do budovy OÚ
Rekonstrukce interiéru sálu KD
Rekonstrukce autobusových zastávek a úprava veřejných prostranství
Umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD
Snížení energetické náročnosti budovy 148
Prioritní opatření plánu společných zařízení po KPÚ
Rekonstrukce místních komunikací

tis. Kč
3.400
350
200
2.000
1.100
150
2.000
1.500
500
10.000
2.000
SPÚ
4.000

