ÚVOD K II. DÍLU OBECNÍ KRONIKY
Jak je zřejmo z prvního dílu obecní kroniky, historii od založení obce Větřkovice v roce
1298 až do května roku 1945 napsal kronikář města Vítkova Josef Kresta. Byla to pro
zapracovaného kronikáře práce poměrně snadná, neboť opavské archívy mají veškerý
historický materiál v naprostém pořádku a úředníci archívu mile rádi poslouží kronikáři
potřebným a vhodným materiálem.
To již nemožno říci o (této) druhé knize obecní kroniky, obsahující dobu od května
1945 do konce roku 1946. Od roku 1945 až do roku 1955, tedy 10 let se nikdo o obecní
kroniku nestaral.
Teprve v roce 1955 ředitel obecné školy ve Větřkovicích, Zdeno Koch, 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.
Jestliže Zdeno Koch začal psát obecní kroniku, bylo jeho povinností opatřit si v obci
potřebný materiál od roku 1945 do roku 1955. Neučinil tak. Nedostatek kronikářského zájmu
odůvodnil velmi lacino ve svém úvodu v obecní kronice. Napsal tam také mimo jiné také toto:
„Doba nesvobody až do roku 1945, ovlivněná dosti silným živlem němectví, není
zaznamenána. Nezájem místních činitelů zavinil, že ani život prvních desíti let po válce
není zachycen. Jest třeba žalovat příštím pokolením, že ti, kteří žili před dnešním letopočtem
(1955) nezanechali o sobě, své práci, svém životě, zvycích, řeči a smyšlení nic těm, kteří jsou
nositeli štafety života.“
Zajímavé na věci je to, že člověk, který žil ve Větřkovicích a mohl si snadno opatřit
potřebný materiál pro obecní kroniku, (Koch) svalil vinu jednoduše na místní činitele, tj. na
lidi, kteří se starají jen o to, abychom měli co jíst.
Kronikář nemá naříkat, ale pracovat na kronice a splnit svůj čestný úkol. Musí umět
potřebný materiál pro obecní kroniku si opatřit, zvláště z doby nejmladší. Rekonstrukce života
v obci za posledních dvacet let není velkým uměním i pro člověka, který v obci nežil.
V každém případě nutno MNV doporučit, aby obecní kronikář každý rok v zápisech
pokračoval, neboť jen tak získá nejspolehlivější materiál pro obecní kroniku – nic mu
neunikne! –
Čtenář této knihy si jistě všimne, že zápisy v každém roce začínají politickou situací. Ta
má určitě nějaký vztah k zdejší obci – přímý nebo nepřímý – a jistě objasní místním
obyvatelům některé události, na které měli nesprávný názor.
Kronika obce Větřkovice je třikrát jubilejní: jednak byla dokončena v jubilejním roce
1965 (20 let trvání ČSSR), též jako desátá a tím jubilejní kronika kronikáře z Vítkova a
v jubilejním roce kronikáře, který 14. července 1965 dovrší 70 let svého života. Kdyby
kronikář žil ve Větřkovicích, byla by to jistě jeho nejlepší kronika, ale škoda, že za daných
okolností nebylo mu možno větřkovskou kroniku lépe zpracovat. To snad uzná každý.
Kronikář

ŽIVOTOPIS KRONIKÁŘE
je uveden na straně druhé v I. knize obecní kroniky.

SPOLUPRACOVNÍCI KRONIKÁŘE
Jarmila Fuchsová, učitelka ZDŠ ve Vítkově, prohlédla čistopis II. knihy kroniky a
opravila překlepy a chyby.
Čeněk Sommer, čp. 26, předseda MNV
Robert Mareth, tajemník MNV
František Beniške, čp. 116, úředník
František Ginter, čp. 63, rolník a
František Urbánek, čp. 97, rolník
jako členové letopisecké komise pomohli kronikáři zjišťovat události v obci od roku
1945, o kterých se nezachovaly písemné doklady.
Jaromír Vaňhara, ředitel ZDŠ ve Větřkovicích, vzorný učitel pořídil pro tuto kroniku
četné zdařilé fotografie a tím přispěl k pěknému vzhledu kroniky.
Úředníci Okresního archívu v Opavě předložili kronikáři potřebný historický materiál
pro II. díl kroniky.
P. Josef Krakovič půjčil kronikáři farní materiál a cenný historický materiál o bývalé
obci Nové Vrbno, nyní osady obce Větřkovice.
Josef Coufal z Vítkova provedl uměleckou výzdobu obecní kroniky.
Všem těmto spolupracovníkům kronikář za ochotnou spolupráci děkuje.
Kr –

ZKRATKY A PRAMENY POUŽITÉ V KNIZE II.
Zkratky:
NS
KNV
ONV
MNV
JZD
ZDŠ
SVVŠ
SRPŠ
VŽ
VŘSR
KSČ
SČSP
ČSM
LMS
ČsČk
MJ ČSPO
NF
MDŽ
OB
Únor
ČSV
KSSS
USA
NDR
ČSSR
SSSR
KMV
Kr
KOV

Národní shromáždění
Krajský národní výbor
Okresní národní výbor
Místní národní výbor
Jednotné zemědělské družstvo
Základní devítiletá škola
Střední všeobecně vzdělávací škola
Sdružení rodičů a přátel školy
Výbor žen při MNV
Velká říjnová socialistická revoluce
Komunistická strana Československa
Svaz českosl.- sovětského přátelství
Československý svaz mládeže
Lidové myslivecké sdružení
Československý Červený kříž
Místní jednota čsl. svazu požární ochrany
Národní fronta
Mezinárodní den žen
Osvětová beseda
Vítězství pracujícího lidu v únoru 1948
Čsl. svaz včelařů
Komunistická strana Sovětského svazu
Spojené státy americké
Německá demokratická republika
Československá socialistická republika
Sovětský svaz socialistických republik
Kronika města Vítkova
kronikář
Kronika okresu Vítkov

Prameny:
Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV Větřkovice
Kronika Základní devítileté školy
Kronika mateřské školy
Výňatky ze zápisů o schůzích místního požárního sboru
Výpisy z farních matrik
Kronika města Vítkova
Ústní výpovědi členů letopisecké komise
Výpisy z historie N. Vrbna od P. Josefa Krakoviče

ROZDĚLENÍ KRONIKY
kniha 2.
Poloha obce
Popis obce. Výstavba
Obyvatelstvo
Majetkové poměry zemědělců před vstupem do JZD
Seznam Němců, kterým byl v r. 1945 zkonfiskován majetek
Obchod a peněžní ústavy
Zdravotní a sociální poměry
Rok 1945
Osvobození Větřkovic Rudou armádou
Rok 1946
Rok 1947
Rok 1948
Rok 1949
Rok 1950
Rok 1951
Rok 1952
Rok 1953
Rok 1954
Rok 1955
Rok 1956
Rok 1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1960
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1963
Rok 1964
Jednotné zemědělské družstvo ve Větřkovicích
Rok 1965

Str.
5
12
16
31
65
75
78
94
95
113
125
132
140
148
154
169
149
190
202
206
210
214
219
226
237
245
256
265
275
287

Tato kniha byla psána na dřevaprostém papíru a bylo použito dokumentních pásek
ZETA pro trvalé písmo.
Rejstřík osobní a věcný je přiložen zvlášť s ohledem na velkou sílu tohoto svazku.

Poloha obce
Obec Větřkovice leží na náhorní planině mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy
na 49° 48´ severní šířky a 17° 48´ délky od Greenwiche.

Příslušnost k okresu a kraji
Tato obec patřila odedávna k opavskému okresu. Změny nastaly 1. ledna 1949, kdy
bylo zemské zřízení nahrazeno zřízením krajským (zákon ze dne 21.12.1948 č. 280 Sb.).
Vládním nařízením čís. 3-1949 Sb. došlo v rámci ostravského kraje k vytvoření nového
okresu vítkovského o 51 obcích, jehož sídlem se stal město Vítkov pro svou centrickou
polohu. Obec Větřkovice připadla k okresu vítkovskému. Tento stav trval 10 let. V r. 1960
byl okres Vítkov zrušen. Zrušen byl také kraj Ostrava. Ve velkém územním celku, zvaném
Kraj severomoravský, byly začleněny tyto okresy: Šumperk, Bruntál, Olomouc, Opava,
Přerov, Vsetín, Nový Jičín, Frýdek – Místek, Karviná a Ostrava.

Vzdálenost nejbližších měst
Město Vítkov je od Větřkovic vzdáleno 6 km, Fulnek 15 km a okresní město Opava 23
km.

Vzdálenost od nejbližších obcí
Obec Jančí je od Větřkovic Vzdálena 4km, Březová 6 km, Dolejší Kunčice 6 km, Vrchy
8 km a Lesní Albrechtice 7 km.

Střediska průmyslová a kulturní
Blízká průmyslová střediska jsou ve Vítkově, Fulneku a v Odrách.
Nejbližší kulturní středisko je ve městě Vítkově, je tam Osvětový dům, Základní
devítiletá škola a Střední všeobecně vzdělávací škola.

Komunikace a jejich význam
Středem obce východním směrem vede okresní silnice z Vítkova, která vyúsťuje u Jančí
na silnici I. třídy Fulnek – Opava. Od kostela ve Větřkovicích jižním směrem vede spojovací
silnice na místní část obce Nové Vrbno. Odtamtud pokračuje okresní silnice jihovýchodním
směrem do Fulneka a západním směrem do Vítkova. Z horního konce vesnice vede spojovací
silnice severním směrem přes osadu Jelenice do Lesních Albrechtic a tam vyúsťuje na dálnici
Opava – Fulnek.
Silnice jsou asfaltované a v dobrém stavu, takže zaručují rychlou a bezpečnou dopravu.

Železnice, autobusová doprava
Nejbližší železnice je ve Vítkově. Vede severozápadním směrem do Budišova nad
Budišovkou a jihovýchodním směrem přes Odry do Suchdolu nad Odrou, odkud je výhodné
spojení vlaky do celé republiky. Druhá nejbližší železnice vede z Fulneka do Suchdolu nad
Odrou.

Z Větřkovic je výhodné autobusové spojení s okolními městy a vesnicemi, též s Opavou
a Ostravou.

Nejbližší letiště
Nejbližší letiště pro osobní dopravu je v Ostravě. Obstarává spojení s velkými městy
v republice i s celým světem. Kromě běžných letounů pro osobní dopravu lze vidět na lince
Ostrva – Praha i mohutná rychloletadla Iljušin a TU (Tupoljev – „Tučko“)

Polní cesty, jejich názvy a jejich směr
Na dolním konci vesnice je Mlýnská cesta, na kterou navazuje příčnice, vedoucí přes les
Mlýnici do Dolejších Kunčic. Další cesta odbočuje na Jančí přes les Vrbku. Jiná polní cesta
vede kolem Edvina Vladaře, čp. 49 přes místní trať Drahy kolem dřívějšího Bělidla na
vítkovském katastru do Vítkova.
Na horním konci vesnice vede polní cesta kolem usedlosti Aloise Kopla, čp. 1 na
Březovou a Lesní Albrechtice, jiná polní cesta na místní trať Pruty směrem k řece Moravici a
konečně polní cesta na Lanek směrem k Jelenici.

Počet motorových vozidel
Ve Větřkovicích je značný počet soukromých vozidel. Obyvatelé vlastní 26 osobních
aut, 65 motocyklů a 37 motorových kol. Motorová vozidla místního JZD jsou uvedena
v kronice JZD.

Místní rozhlas
Místní rozhlas funguje od roku 1960. Je umístěn v budově MNV. Slouží hlavně potřebě
JZD, které informuje členy družstva o přidělené práci. Podle potřeby se místním rozhlasem
sdělují také denní zprávy MNV. Zřídka slouží i osvětové činnosti.
Náklad 87.000 Kč hradil MNV. Stavbu rozhlasu provedla firma ROMO – Fulnek.
(informace: Čeněk Sommer)

Pošta, spoje, radiokoncese, televize
Pošta ve Větřkovicích byla zřízena v roce 1959. Až do té doby docházel do obce
poštovní doručovatel z Vítkova.
Prvním vedoucím pošty byl Karel Huška z Vítkova, po něm až dosud je vedoucí pošty
Milada Sedlaříková, bytem ve Vítkově, Opavská 483.
Pošta obstarává obvyklé poštovní služby.
Televizních koncesí v obci je
Účastnických telefonních stanic
Radiokoncesí

93
11
113

Doručování poštovních zásilek v místě obstarává vedoucí pošty Milada Sedlaříková.
Informace: Milada Sedlaříková

Elektrifikace
Elektrické světlo ve Větřkovicích bylo zavedeno v roce 1936. Bližší viz v kronice
Větřkovic, kniha I. z roku 1963, str. 212. Veřejné osvětlení se datuje od roku 1936, rozšířeno
bylo v roce obce 1962.

Poloha a popis katastru. Výměra katastru. Nejvyšší a nejnižší bod.
Nadmořská výška u prahu kostela je 471 m n.m. Nejvyšší bod katastru je Kamenný vrch
517,5 m n.m., nejnižší bod katastru u transformátoru na dolním konci vesnice 442,8 m n.m.

Hranice katastru
Hranice katastru sousedí na severovýchodě s katastrem Lesních Albrechtic, na
severozápadě s katastrem obce Radkova, na západě s katastrem města Vítkova, na jihu
s katastrem obce Kaménka a Dolejších Kunčic, na východě s katastrem obcí Jančí a Březové
(viz situační mapku za titulním listem)
Katastrální výměra Větřkovic včetně bývalé obce a nynější osady Jelenic činí 1333 ha,
7 a, 90 m.

Sloučení obce Jelenice s Větřkovicemi v roce 1963
Obec Jelenice byla sloučena s Větřkovicemi v roce 1963.
Zvýše uvedené katastrální výměry je:
orné půdy JZD
881 ha
31 a
lesů v majetku JZD
130 ha
48 a
neplodné půdy JZD
60 a
zastavěné plochy JZD
1 ha
99 a
louky JZD
164 ha
88 a
pastviny JZD
61 ha
66 a
zahrady JZD
15 ha
98 a
ostatní plochy JZD
15 ha
2a

28 m2
34 m2
33 m2
7 m2
69 m2
17 m2
9 m2
33 m2

Záhumenky členů JZD jsou společně obhospodařované a jsou započteny v orné půdě
JZD. Na rodinu o dvou členech se počítá půl hektaru, kde je v rodině pouze jeden člen JZD –
25 arů
(informace: Čeněk Sommer)

Názvy místních tratí
Dolní konec vesnice: Ve směru z dolního na horní konec vesnice jsou louky zvané
Petruška, které sousedí s vítkovským katastrem. Po pravé straně údolí jsou rovněž louky
s názvem Hučava. Role po pravé straně, zvané Mlýnice, navazují na role Tršlovce. Po levé
straně na Petrušku navazují role Dráhy a po obou stranách obce pás rolí zvaných Za humny.
Po pravé straně silnice, směřující k Vítkovu, je místní trať Dálník, který sousedí s Pruty.
(Informace: Čeněk Sommer)
Horní konec vesnice: Vlevo od silnice k Jančí je místní trať Tršlovec, za polní cestou do
Březové trať Dubina, za ní Lanek, u silnice do Jelenic Osičí a mezi silnicí do Jelenic a silnicí
do Vítkova místní trať Pruty.
(Informace: František Beniške)

Geologický popis okolí. Složení půdy. Rýžování zlata.
Nerostné naleziště ve Větřkovicích: Hradecká droba (kulm), křemen x a limonit
(hnědel, též zemitý okr)
Z hospodářského hlediska je půda na katastru obce Větřkovic velmi dobrá pro pěstování
brambor a je zařazena do bramborářské oblasti B II.

Pole, luka, pastviny, jejich jakost
Bonita orné půdy vzhledem k vyšší poloze krajiny a složením půdy je průměrná. Luka a
pastviny jsou průměrné jakosti.

Vrchy
Porubský kopec u Jančí je 539 m vysoký, Kamenný vrch 517 m n.m. Na zvlněné
náhorní planině tyto vrchy nikterak nevynikají.

Potok, rybník, studny, vodovod, závadná pitná voda
Obcí Větřkovice protéká Kamenný potok, který pramení severně od obce v lesích
zvaných Dubina, v místech, kde stávala obec Fojtovice. Ta zanikla v dobách husitských.
Potok teče jihovýchodním směrem a vlévá se u Fulneku do Husího potoka, který pod obcí
Jeseníkem nad Odrou se vlévá do řeky Odry.
Na prostranství mezi silnicí vedoucí do Vrbna, mezi kovárnou a svým domem zřídil
bývalý řezník Otto Kopitz, čp. 100, vodní nádrž podobnou rybníku o výměře asi 2 ary, kterou
protéká potok Kamenný. Zimní dobou rubal v této vodní nádrži led potřebný pro letní období.
Majitelé domů čerpají pitnou vodu z vlastních studní ponejvíce pomocí ponorných
čerpadel. Vodu rozvádějí do obytných budov, též chlévů pro dobytek.
Z velké části je voda ve studnách závadná. Z bakteriologického hlediska je tato voda jen
v osmi případech nezávadná, podle chemického rozboru nezávadná ve 23 případech.
V obci je vodovod pro potřebu JZD (jednotného zemědělského družstva). Vede od vrtu
za usedlostí Julie Machovské, čp. 120.

Kanalizace
V obci je zavedena kanalizace.

Rostlinstvo polní
V kopcovitém terénu obce Větřkovice v různých složeních půdy se daří téměř všem
polním plodinám. Žito, rež,oves, ječmen, brambory, krmná řepa jakž i zelená píce dávají
dobrou úrodu. Rovněž se vyplatí pěstovat olejniny.

Ovocné stromoví
Z ovocného stromoví dobrou úrodu dávají švestky, průměrnou úrodu jabloně a hrušně.
Pro třešně, višně a zvláště pro vlašský ořech vysoká poloha krajiny s drsným podnebím
nevyhovuje. Úroda ovocných stromů by byla mnohem vyšší, kdyby majitelé zahrad našli
odrůdy pro zdejší klima.
V okolí Větřkovic převládají stromy jehličnaté. Méně již se setkáváme s břízami a
olšemi, lipami, buky a duby.
Ozdobou obce jsou staré mohutné lípy u kostela.

Keře
Z keřů lesních se zde vyskytuje líska, trnka a četné keře šípkové. Ojediněle se v lesích
vyskytují také keře jalovcové.
Keře šípkové a trnkové na poli téměř již zmizely po zorání mezí při společném
hospodaření rolníků v místním JZD.

Lesní plody
V zahradách se daří angreštu, rybízu a malinám. Maliny , ostružiny, jahody a zvláště
borůvky rostou v okolních lesích v hojném množství.

Květena
V zahradách a polích vidíme všechny známé zahradní a polní květiny. Na rašelinných
lukách v okolí obce rostou ďáblík bahenní (Calla palustris), suchpýr širolistý (Eriphorum
latifolium),
několik druhů sítin, nejhojněji sítina žabní (Juncus bufonius), štírovník bažinný (Lotus
uliginosus), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), violka bahenní (Viola palustris), pryskyřník
plamének (Ranunculus flammula), svízel bahenní (Galium palustro) a mnoho jiných
zajímavých květin.1

Vachta třílistá
V lesních bažinách roste vzácná zákonem chráněná léčivá bylina Vachta třílistá, zvaná
hořký jetel. Obyvatelé od nepaměti používali této byliny při žaludečních obtížích.

Zvířena polní a lesní
Srnčí v okolí Větřkovic se vyskytuje ve středním množství. Zajíců je málo (po rozorání
mezí JZD), koroptve jsou vzácné. Málo jsou zastoupeny kuny, hoři, lasice a jezevci. Lišky a
veverky se vyskytují ve větším množství. Bažantů je málo.
V posledních letech v okolních lesích se zvýšil počet divokých vepřů. Také mufloni žijí
v rozsáhlých lesích. V lese Dubině byli spatřeni i jeleni zatoulaní z Jeseníků.

Dobytek, domácí zvířata
O chovu hovězího dobytka , též i vepřového dobytka v JZD viz obšírné pojednání
v připojené kronice JZD. Členové JZD z výnosů záhumenků chovají doma krávy a kozy,
v roce 1964 celkem 84 krav, 131 prasat a 1332 slepic.
K ochraně domů chovají hlídací psy a k hubení myší kočky.
Malé množství koní používá k potahu jen místní JZD.

Drůbež, ptactvo polní a lesní
JZD ve Větřkovicích zpočátku chovalo slepice, v roce 1963 byl však chov drůbeže
z důvodů specializace vyřazen.
V okolí Větřkovic je mnoho vran. Nejsou vzácné křepelky, kvíčaly, sluky, sojky, divocí
holubi, divoké hrdličky, káně a jestřábi. Také sem zalétají i racci chechtaví od Kružberské
přehrady. I čápi lze vidět na lukách. Zpěv polního ptactva, zvláště skřivanů, který byl kdysi
tolik oblíben rolníky, dnes zaniká v hučení polních hospodářských strojů.

Podnebí
Podnebí je dosti drsné, neboť krajina není chráněna od severu. Průměrná roční teplota
činí 7 st. Co, roční srážky 500-700 mm. Větry vanou ponejvíce od jihozápadu a přinášejí

vydatné srážky. Zimní mrazy bývají tuhé, množství sněhu často ohrožuje dopravu na
silnicích. Krupobití navštíví krajinu jen zřídka.

Lidová pranostika o počasí
Za starých časů nebylo meteorologických stanic ani jiného vědeckého pozorování
počasí. Rolníci se řídili podle lidové hospodářské pranostiky. Ta ve století 20. zanikla, neboť
noviny, rádio i televize přinášejí denně zprávy o počasí pro příští dny.
Koho zajímá, čím se naši předchůdcové řídili v pozorování počasí, viz obšírné
pojednání v obecní kronice, kniha I., strana 184.
Zajímavé jest, že již v biblických dobách byly známy roky „suché“ a „mokré“
v pravidelných periodách. Znal je Josef Egyptský a to mu vyneslo vysoké postavení. Dnes již
ty periody objasnila věda, že totiž každých 11 let nastane zvýšení a snížení sluneční činnosti,
což má určitý vliv na srážky a tím i na roky úrodné (mokré) a neúrodné (suché). To dokazují
níže uvedené meteorologické záznamy, pokud je kronikář mohl pozorovat. (Vlastní
meteorologickou stanici.)
Podle starších meteorologických záznamů meteorologické stanice ve Vítkově činila
roční teplota v letech 1929 – 1936 7 st. CO.
Průměr srážek v letech 1929 – 1936 činil 666 mm.
Rok

Rok

1955

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1956
Srážky v mm Prům.teplota CO

Srážky v mm

14,4
8,5
32,4
47,1
86,9
58,7
92,4
89,6
29,7
31,6
17,3
47,3

33,7
65,7
52,2
70,1
88,5
88,5
53,6
109,9
17,8
84,8
55,3
26,4

- 3,77
- 4,4
- 0,94
4,17
10,22
13,71
16,92
15,96
12,97
7,5
2,37
0,16

Průměrná
teplota CO
- 1,8
- 12,7
0,2
5,4
11,8
16,68
17,13
15,68
13,4
7,0
- 1,5
- 1,04

Srážky v letech 1959 – 1964:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

1959
46,9
6, 8
24,1
48,5
48,8
145,4
138,2
66,3
1,5
6,7

1960
60,6
32,7
64,6
39,2
123,9
90,3
145,3
116,1
55,7
56,3

1961
24,5
42,6
39,6
44,9
84,4
124,9
72,6
34,0
27,9
67,5

1962
46,8
71,3
101,0
50,1
215,5
48,8
26,7
17,5
36,6
50,7

1963
70,7
34,9
41,6
37,7
79,7
67,5
47,2
102,0
58,2
34,6

1964
8,4
23,6
63,6
36,1
33,1
174,1
79,5
96,8
25,6

Listopad
Prosinec

29,7
91,5

16,2
47,0

73,3
75,0

92,0
64 1

39,7
14,2

Z přehledu těchto srážek si můžeme učinit představu, jaký vliv mají velké srážky na
polní úrodu. Za velkých srážek v červnu a červenci 1959 byla značně poškozena sklizeň
obilovin. Jen spojenými silami rolníků a brigádníků z měst se podařilo sklidit obiloviny bez
velkých ztrát. V roce 1960 lilo do sena a v červenci a srpnu do obilí. Také v červnu 1961
byly značné srážky, ale již po sklizni sena. V roce 1962 pro deštivé počasí a velké srážky
v květnu (215,5 mm), jakož KMV – 1960 – 1965 pro studené počasí se polní práce značně
opozdily. Ještě počátkem června chodili lidé v zimnicích. Malé srážky v dalších měsících
působily sice k rychlému dozrání obilovin a měly příznivý vliv na sklizeň obilí, zato později
pro suché počasí louky načisto vyschly a otava se neurodila. Sklizeň prvního sena pro silně
deštivé počasí v květnu se nevydařila a tím velmi utrpěla základna krmiv pro dobytek.

Popis obce
Pohled na Větřkovice
Tmavá asfaltovaná silnice namáhavě stoupá z Větřkovic do prudkého kopce k Vítkovu.
Na jeho vrcholu mil pohled ti ukáže jako na dlani kdysi největší vesnici na panství hradeckém
– Větřkovice. V pozadí na výšině zříš starý kostel, stojící na stráži na hřbitově nad pozůstatky
těch, již tvrdě bojovali za starý způsob života na vesnici. Mohutné lípy u kostela jakoby
z dálky šeptaly o zašlých dobách, ničivých válkách a o hrozném utrpení selského lidu
v dobách poddanství.
Těsně u kostela, čistá jako nevěsta, stydlivě a nesměle zírá k tobě úhledná dvojpodlažní
vzorná škola. Snad ti chce říci, že je zasnoubena s novými poznatky školní výchovy, a právě
větřkovské děti že jí ušili svatební šat svým dobrým chováním a důvtipem.
A již třetí objekt útočí na tvůj zrak: dole v dědině v sousedství silnice řady nových
hospodářských budov tě snaží přesvědčit o dobrých stránkách socializace vesnice a záleží na
tobě, zda pochopíš příčiny přestavby nového světa.
Celá dolina – sám selský grunt v zeleni ovocných stromů – se chlubí bohatstvím a jen
sem tam ojedinělá chalupa žaluje na těžký život majitelů ještě v nedávné minulosti.
Hledíš vpravo a zas vlevo – všude široké hony zlatého obilí a sytě zeleného krmiva.
Lidí málo, zato mnoho hospodářských strojů na polích.
Po silnici z kopce dolů sejdeš do vesnice. Hned první budova tě zve na doušek
občerstvení: Pohostinství. Od kovárny tě vítá mohutný hlas perlíku a staccato malého kladiva,
které tančí na kovadlině.
Hlavní silnice z Vítkova klidně prochází rovným středem obce a za školou stoupá do
kopce k sousední obci Jančí. Její jedna sestra jde kolem kovárny k Lesním Albrechticím,
druhá sestra odbočuje pod kostelem doprava k Vrbnu. Kolem všech silnic doširoka statek
vedle statku. Bohatá vesnice.
Z horního konce vesnice utíká bystrý potok Kamenný dál a dál k Fulneku.
Hle, i náznaky nového hřiště se rýsují u budovy MNV! Ještě odvodnění, válec a mládež
má se na co těšit v létě i v zimě.
Procházíš vesnicí, divíš se rozsáhlé budově mateřské školy a vstoupíš-li dovnitř, setkáš
se tam s čtveračivými pohledy dobře živených a krásných dětí členů JZD. Za mateřskou školu
pyšná dvojpodlažní novostavba požární zbrojnice s lékařskou stanicí OÚNZ ti nadšeně
vypráví o neobyčejné péči státu o člověka.
Pod kostelem na křižovatce silnic spočine tvůj zrak na památníku padlých vojínů v I.
světové válce. Chtě nechtě zatoužíš po trvalém míru na celém světě.
Je konec července, sluce pálí a žně jsou v plném proudu. Za tebou náhle hrozný rámus,
ohlédneš se a vidíš: po silnici jede kombajn – široká továrna na sklizeň obilí. Volá do daleka:
„Já pracuji za sto lidí, uhni z cesty, sice tě rozdrtím!“ Poslušně uhneš stranou a podivuješ se
nad tím, jak se mechanizace stará, aby co nejvíce ulehčila těžkou práci zemědělců.
Kladeš si otázku: „Proč jen ti lidé, které potkávám, tak spěchají?“ Inu, pracovití členové
JZD dobře chápou, že společné bohatství je třeba co nejdříve sklidit z polí!

Silnice od kostela dolů tě zavede k samoobsluze a k druhému hostinci, pak k bývalé
soukromé kovárně a k bývalému soukromému mlýnu (všechno „bejvávalo“) a vyjdeš-li na
kopeček vlevo, pozdraví tě vonným svým dechem blízký zasněný jehličnatý les.
To vše je obyvatelům obce všední věc. Avšak ti, kteří z obce odešli za prací do světa ,
rádi se v době dovolených vracejí do svého rodiště zrovna tak jako ti tažní ptáci do rodného
hnízda, aby vychutnali krásy svého domova.
-- Kr --

Počet domů
Rok
1800
1836
1890
1921
1964 při založení kroniky

Domovních čísel
85
100
139
176
1902

Pro bližší informace o počtu domů viz knihu I., str. 108, 113, 162 a 199.
Domy až do 20. století byly dřevěné, pak postupně z tvrdého materiálu se střechami
pokrytými břidlicí.

Demolice
Od roku 1945 do konce roku 1964 byly zbourány pro sešlost tyto domy ve
Větřkovicích:
čp. 137
čp. 51
čp. 63
čp. 53
čp. 5
čp. 124

- majitelka Anna Konečná, obytný dům zbořen pro zchátralost v roce 1945
- německý majitel František Mička, hospodářská usedlost vypálena v roce 1945
sovětskými zajatci – uprchlíky
- německý majitel Karel Černín, zbořeno pro zchátralost
- majitel Jan Vlček, celá usedlost v roce 1956 zbořena pro zchátralost
- hájenka na Veselce v roce 1960 zbořena pro zchátralost
- majitel Josef Dubový, obytný dům v roce 1960 zbořen pro zchátralost

Význačné budovy
Základní devítiletá škola
Základní devítiletá škola, I.-V. post. ročník ve Větřkovicích, dvojpodlažní, stojí u
silnice Vítkov – Jančí v těsné blízkosti kostela. Po opravě fasády v roce 1963 má tato budova
pěkný vzhled a je okrasou obce.
Historii této školy viz v knize I. této kroniky, strana 113.

Kostel
Římsko- katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Větřkovicích stojí na
vyvýšeném místě nad křižovatkou silnic k Jančí a místní části obce Nové Vrbno. V roce 1964
byl kostel opraven zvenčí, což značně přispělo k pěknému vzhledu obce.

Fara
Farní budova čp. 73 sloužila původně jako první zděná škola. Postavena byla v roce
1838. Po dokončení stavby dvojtřídní školy v roce 1880 byly dřívější školní budova použita
jako fara.
Širší pojednání viz v I. knize této kroniky na str. 114.

Požární zbrojnice
Uprostřed obce u silnice Vítkov-Jančí vedle mateřské školy stojí pěkná novostavba
požární zbrojnice s dvojpodlažní obytnou budovou. Stavba byla dokončena v roce 1959.

Pošta
V obyčejné budově čp. 94 u silnice naproti kostela je umístěna kancelář pošty vybavená
potřebami pro poštovní službu.

Mateřská škola
Úhledná a prostorná budova mateřské školy se nachází uprostřed obce u silnice VítkovJančí a to v budově bývalé německé soukromé školy postavené roku 1906 německým
spolkem Nordmark.

Kancelář MNV
Budova s kanceláří MNV a JZD, čp. 148, se nachází v sousedství mateřské školy. Je to
původní česká požární zbrojnice, dvoupodlažní, kterou za okupace Němci přestavěli na
obecní kancelář.

Budovy a zařízení JZD
Popis všech budov místního Jednotného zemědělského družstva viz v připojené kronice
JZD.

Památnosti
K památnostem patří zmíněné již budovy školy, kostela, fary, kaplička v Novém Vrbně
se sochou rozsévače před kaplí a pomník padlým vojínům za I. světové války.

Výstavba obce

Od roku 1945 přibylo ve Větřkovicích jen málo novostaveb, zato přestavbě
nevyhovujících bytů byla věnována velká pozornost.

Přestavba bytů
Lidé v dnešní době nechtějí již žít v těsných jednopokojových bytech a poněvadž
zvláště rodiny s vícero zaměstnanými členy rodiny mají dost peněz, přestavují své byty na
dvoupokojové s prostornou kuchyní, spižírnou a koupelnou. Stará malá okna vyřazují a
nahrazují je širokými okny, aby v bytech bylo mnoho světla. současně vyměňují i staré dveře
a kladou do místností nové podlahy. Lidé se rychle přizpůsobují městskému životu se vším
pohodlím. K získání většího prostoru používají i prázdných stájí a přestavují je na obytné
místnosti, takže v obci nelze dosud mluvit o nedostatku bytů.

Novostavba požární zbrojnice – investiční úkol z roku 1954
Dne 27. 8. 1954 byl vypracován investiční úkol na výstavbu požární zbrojnice ve
Větřkovicích3
Podle tohoto investičního úkolu výstavba zbrojnice je zamýšlena na parcele č. 129-1 a
nachází se na katastrálním území Větřkovic.
Pozemek je ve vlastnictví MNV ve Větřkovicích a není zatížen cizími právy.
Vyhlášení stavebního obvodu: zažádáno dne 17. srpna 1954.
Politicko-hospodářské zdůvodnění nezbytnosti a naléhavosti investic:
V době první republiky byly ve zdejší obci dva hasičské sbory, a to český, který měl asi
28 členů se svou zbrojnicí a německý, s 12 hasiči, rovněž se svou zbrojnicí. V době okupace
byl český sbor zrušen a zbrojnice byla adaptována na bytovou jednotku s různými
kancelářemi, kde t.č. je kancelář MNV a kancelář OZVB a 1 bytová jednotka.
Náklad na veřejné investice:
Cena pozemků, demolice, titulní zařízení
Celkem

50 000 Kčs
480 000 Kč

Započetí výstavby:

1. čtvrtletí 1956

Větřkovice 27. 8. 1954

Podepsán: Černín Břetislav

Skutečné výdaje na stavbu požární zbrojnice vzhledem k tomu, že manuelní práce i
práce povoznické byly většinou provedeny členy požárnímu sboru a místních rolníků, činily
245 000 Kč.
Informace: Čeněk Sommer

Přístavba mateřské školy
Přístavba mateřské školy si vyžádala náklad 140 000 Kč. Provoz ve dvou odděleních
byl zahájen dne 2. září 1963.

Samoobsluha
V roce 1963 byla samoobsluha adaptována v budově dolejšího hostince a to Jednotou
(LSD) v Hlučíně nákladem 150 000 Kč.

Okrašlovací akce
Květiny jsou pěstovány před budovou nové požární zbrojnice, ve školní zahradě a u
pomníku padlých.

Oprava kostela
Oprava kostela v roce 1964 – fasáda a nástřik – si vyžádala náklad 36 000 Kč. Náklad
hradili zčásti věřící a zbytek zaplatil administrátor P. Josef Krakovič půjčenými penězi.
Je opravdu potěšitelné, že obyvatelé Větřkovic pečují o pěkný vzhled obce i o vnitřní
přestavbu bytů pro pohodlné bydlení. K desítkám přestavěných bytů přibývají stále další,

takže v blízké budoucnosti bude možno mluvit o tom , že již není rozdílu mezi bydlením
v městě a na vesnici.

Obyvatelstvo
Obyvatelé Větřkovic jsou (až na malé výjimky) lidé dobří, pracovití, po hospodářské
stránce náležitě vyspělí a velmi dobře situovaní.
Asi třetina zemědělců po roce 1945 dodávkové povinnosti vysoce překračovala. Druhá
třetina plnila dodávkové úkoly kolem 100% a třetí třetina plnila dodávky zemědělských
produktů špatně. Problémy u těch občanů, kteří v dodávkových povinnostech pokulhávali, se
pravidelně zabývala rada MNV a zemědělská komise a pomáhaly neplničům při překonávání
jejich těžkostí. MNV jim zajišťoval půjčky u Státní spořitelny na nákup umělého hnojiva i
chovného dobytka.
Zemědělci podle stávajících předpisů od roku 1945 až do založení JZD v roce 1958 byli
rozděleni do jednotlivých velikostních skupin. Do skupiny I. byli zařazeni zemědělci, kteří
obhospodařovali více než 20 ha zemědělské půdy. Takových zemědělců v obci nebylo. Ve II.
skupině byli zemědělci s 15ti až 20ti ha zemědělské půdy. Touto skupinou bylo ve zdejší obci
obhospodařováno celkem 138 ha 45 arů zemědělské půdy. Do III. skupiny patřili zemědělci
s výměrou od 10ti do 15ti ha zemědělské půdy. V této skupině bylo obhospodařováno 352 ha
59 arů zemědělské půdy. IV. skupina zemědělců s 5ti až 10ti ha zemědělské půdy byla
nejpočetnější pokud se týká zemědělských závodů. Celkem bylo v ní obhospodařováno 329
ha 16 arů zemědělské půdy. Do skupiny V. byli zařazeni vlastníci od 3,5 ha do 5ti ha.
Obhospodařovala 54 ha 43 ary zemědělské půdy. Konečně skupina VI. – vlastníci od 1 ha do
2,5 ha. Obhospodařovala celkem 12 ha a 94 ary zemědělské půdy. Zbytek byl ve skupině VII.,
kde bylo obhospodařováno celkem 3 ha a 90 arů zemědělské půdy.
Podle velikostních skupin byly odstupňovány i povinné dodávky zemědělských
produktů státu. Ve III. až I. skupině byly dodávky zemědělských produktů podstatně vyšší než
ve skupinách IV. – VII., a to proto, že zemědělci těchto skupin obhospodařovali menší plochy
zemědělské půdy, z které žili, a tudíž jim na dodávky státu zbylo menší množství
zemědělských produktů než u skupin III. – I. Ve skupině I.-III. bylo podstatně více neplničů
než ve skupinách ostatních a to proto, že velcí zemědělci se svými rodinami nestačili role
obdělat tak intensivně jako ve skupinách IV. – VII.
Téměř všichni zemědělci ve Větřkovicích se vyznačovali obzvláštní snaživostí oproti
sousedním obcím, což se projevilo v tom, že měli první zaseto, sklizeny řepu a brambory, což
zapříčinilo, že žně v obci začínaly dřív než v ostatních obcích.
Rolníci byli velmi šetrní. Každý měl ve spořitelně uloženou nějakou větší částku na
stáří neb pro případ nemoci.
Při všech těch dobrých stránkách zůstali však nedůvěřiví k novotám, lpěli na starých
osvědčených metodách hospodaření, a proto se dlouho bránili vstupu do JZD. V JZD si těžko
zvykají obzvláště starší generace.

Informace: Čeněk Sommer, předseda MNV

Jak smýšlejí starší zemědělci o JZD
Netřeba zdůrazňovat, že zde kronikáře velmi zajímá reálný a logický pohled do myšlení
starších zemědělců. Náš socialistický stát to se socializací vesnice dobře myslel a jisté jest, že
budoucí pokolení budou na tento krok pohlížet docela jinak než starší zemědělci, kteří se
zapojili do JZD. Ale musíme se umět vžít do jejich situace. Ti lidé si velmi vážili půdy
zděděné po svých otcích, byli na ni hrdi a mazlili se s ní jako s malým dítětem. A což teprve
doma na hospodářství? Chlubili se dobře živenými koňmi, řadou skotu ve chlévě, pozorovali
s úsměvem, jak jim prase přibývá na váze a hospodyně zářily radostí nad různými druhy
slepic a statných kohoutů. Hospodáři se cítili samostatnými, mohli volně disponovat časem i
pochlubit se bohatstvím, a to již pro ně něco znamenalo. A proto je zdánlivá ztráta
samostatnosti tak bolí! Ještě dobře, že každý člen JZD má svůj záhumenek, krávu, prasátko a
slepice. Na jiný způsob života vesnický člověk těžko zvyká, to snad pochopí každý.

A jak smýšlejí mladí zemědělci o JZD
Docela jinak smýšlejí o JZD mladí zemědělci, zvláště odchovanci našich vyspělých
socialistických škol. Ti plně chápou, že hospodářské stroje odstraňují dřinu na polích,
s chloubou pozorují o žních kombajny, jak hltají zlaté obilí hektar za hektarem, chápou, že ten
miliónový majetek JZD je jejich společným vlastnictvím a všemožně se snaží, aby společné
bohatství bylo co nejvíce rozmnoženo. Mají radost z toho, že společnou prací slouží nejen
sobě a svým rodinám, ale i své vlasti a celému národu. Vidí, že život na vesnici kráčí
k lepšímu zítřku, že mnohé starosti zemědělského lidu převzal náš socialistický stát a lid
pomalu ale jistě poznává, že je to dobrý otec. Pečuje o občany od kolébky až k hrobu. Stará se
o zdraví matky i dítěte, podporuje nadané děti na studiích, dospělým osobám poskytuje
bezplatnou lékařskou péči i léky zdarma a ve stáří jim zaručuje důchod. To vše nelze brát jako
samozřejmost, tak ohromné sociální vymoženosti našeho socialistického státu třeba brát
vážně, nutno si jich vážit a všemožně se přičiňovat o to, aby nás v budoucnu zůstaly
zachovány.
Ovšem – žijeme v době, kdy přestavba zemědělství (socializace vesnice) pohltí miliardy
a proto nemůže být ještě „ráj na zemi“ u nás. Ty miliardy nám zaplatí jedině naše práce a
vděk budoucích pokolení bude naši snahu oceňovat. Po nás nepřijde potopa – my všichni
jsme průkopníky nového lepšího světa a na to buďme hrdí!
– Kr –

Narození, úmrtí, sňatky
Rok
1945
1946
1947
1948
19494
19505
1951
1952
1953
1954

Narození
17
16
13
11
15
10
12
11
13
13

Úmrtí
12
9
14
9
4
6
7
10
7
9

Sňatky
5
8
3
5
8
10
3
6
9
7

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

13
15
19
17
13
14
15
13
12
12 do 15.9.

9
5
8
5
6
7
9
10
10
4 do 15.9.

5
6
6
7
8
9
8
7
2
2 do 15.9.

Z uvedených dat je zřejmo, že ve Větřkovicích počet narozených vysoko překročuje
počet zemřelých, že tedy v obci obyvatelstva přibývá.

Jmenný seznam obyvatel Větřkovic
Jistě se osvědčí, jestliže v době založení kroniky na vesnici (v městech pro velký počet
obyvatel to není možné) přinese obecní kronika jmenný seznam obyvatel. Tím se vzbudí
pozornost mnoha občanů, že jejich jména zůstanou zachována v kronice a kronika získá
mnoho zájemců. V roce 1964 žili v obci tito lidé:
Běžné číslo Jméno a příjmení

Číslo domu

Povolání

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

Datum
narození
18.5.1925
22.5. 1929
26.7.1950
14.4.1957
22.4.1908
30.8.1911
21.2. 1936
29.10.1938
15.7.1960
6.4.1962
3.11.1914

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kopl Alois
Koplová Bohuslava
Kopl Alois
Koplová Emilie
Jahn Adolf
Jahnová Hermína
Gintar Václav
Gintarová Marie
Gintar Jindřich
Gintarová Jarmila
Šamárková Františka

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Šamárek Bohumil
Šamárek Stanislav
Šustek Viktor
Šustková Jiřina
Šustek Miroslav
Šamárek František
Šamárková Anežka
Šamárek František
Šamárková Květuše
Šamárek Adolf
Šamárková Anna
Šamárek Karel
Šamárková Helena
Šamárková Růžena

3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6

23.2.1942
24.9.1946
10.5.1912
2.3.1922
12.1.1957
30.3.1930
24.7.1936
5.7.1957
15.10.1960
26.5.1911
26.10.1909
10.10.1942
28.8.1945
14.4.1948

člen JZD
dělník
člen JZD
člen JZD

člen JZD

důchodce
člen JZD
člen JZD
dělnice
člen JZD

člen JZD

člen JZD
člen JZD
dělník
člen JZD
student

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Šenk Jan
Šenková Marie
Šenková Ludmila
Šenk Jan
Šenková Anna
Šenková Marie
Homola František
Homolová Marie
Homola Václav
Homolová Marie
Homolová Hana
Homola Pavel
Cihlářová Marie
Cihlářová Jarmila
Cihlář František
Cihlářová Anna
Lichovník Jan
Lichovníková Augusta
Lichovníková Ludmila
Lichovníková Anna
Lichovníková Marie
Lichovník František
Lichovníková Emilie
Lichovníková Emilie
Lichovník Václav
Lichovníková Františka
Pekárek František
Pekárková Augusta
Pekárková Anna
Pekárková Eva
Pekárek Josef
Lichovník Vincenc
Lichovníková Aloisie
Verber František
Knopp Adolf
Knoppová Arnoštka
Knoppová Arnoštka
Knoppová Jana
Knopp Josef
Vladař Vladimír
Vladařová Zdeňka
Vladař Vladimír
Vladařová Jana
Ehler František
Ehlerová Anežka
Ehler Jaromír
Cihlářová Marta
Cihlář Zdeněk

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
14
15
15
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
19
19

30.6.1924
19.4.1926
9.12.1951
12.11.1952
24.10.1953
7.9.1956
5.1.1917
22.12.1923
9.4.1948
7.11.1950
29.10.1955
14.5.1957
25.10.1913
2.8.1941
5.12.1944
5.12.1906
28.8.1924
25.7.1928
16.1.1950
14.2.1953
19.11.1956
9.4.1893
1.7.1893
11.3.1922
1.6.1949
8.3.1897
25.3.1911
18.5.1923
31.7.1944
20.8.1946
16.6.1951
27.19.1905
24.5.1907
27.6.1893
7.10.1904
12.11.1904
27.11.1942
19.3.1944
28.4.1949
24.8.1929
25.11.1934
5.2.1956
6.8.1958
31.1.1931
26.9.1933
25.9.1960
10.1.1917
7.8.1955

člen JZD
člen JZD

člen JZD
člen JZD
student

člen JZD
zdrav. prac.
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

důchodce
důchodce
dělnice
učeň
důchodce
dělník
člen JZD
dělnice
člen JZD
člen JZD
člen JZD
důchodce
dělník
člen JZD
dělnice
dělnice
učeň
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118
119.
120
121.

Groda Josef
Grodová Marie
Grodová Pavla
Vladař František
Vladařová Marie
Vladař František
Hopp František
Hoppová Anežka
Hoppová Anežka
Hopp Pavel
Hopp Lubomír
Hellebrand Vojtěch
Hellebrandová Marie
Hellebrand Jaromír
Štrbák František
Štrbáková Anna
Štrbák Miroslav
Štrbáková Milena
Konečná Anna
Panáček Bohuslav
Panáčková Štěpánka
Panáčková Marta
Panáček Milan
Panáček František
Jahn Josef
Jahnová Hermína
Jahn Josef
Jahnová Berta
Jahnová Anna
Jahn Jaroslav
Sommer Čeněk
Sommerová Anna
Sommerová Květa
Jahn František
Jahnová Františka
Jahn Josef
Jahn František
Jahnová Marie
Jahn Jaroslav
Mička Jan
Mičková Marie
Mička Jan
Mička Josef
Mička Stanislav
Mička Jiří
Mičková Marie
Černoch Miloslav
Černochová Olga

19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29

30.3.1941
30.4.1943
9.7.1964
21.8.1897
18.2.1906
6.6.1941
3.3.1922
28.7.1929
9.8.1957
13.9.1958
15.6.1961
5.6.1935
21.3.1937
29.3.1964
20.9.1923
4.8.1931
23.3.1951
21.7.1953
18.5.1891
2.4.1933
15.12.1930
12.1.1953
19.5.1954
24.9.1885
29.11.1905
7.8.1913
13.7.1932
13.5.1936
7.3.1954
17.7.1959
27.7.1916
13.5.1919
12.3.1944
21.4.1910
13.11.1915
10.3.1943
28.1.1945
14.10.1949
27.11.1953
4.9.1909
21.6.1920
17.7.1943
25.3.1946
13.11.1949
31.1. 1948
31.3.1952
25.6.1935
17.8.1939

dělník
dělnice
důchodce
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

člen JZD
v domác.
dělník
dělnice

dělník
dělnice

člen JZD
dělnice
dělník
člen JZD
úředník
člen JZD
tech. JZD
člen JZD
člen JZD
dělník
člen JZD
student
člen JZD
člen JZD
dělník
nemocen
žák
dělník
člen JZD
člen JZD

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Černochová Libuše
Černoch Miroslav
Vladař Jan
Vladařová Olga
Vladař Jan
Šolaster Karel
Šolastrová Marie
Šolaster Oldřich
Šolaster Jaromír
Šolaster Zdeněk
Šolasterová Božena
Šolasterová Zdenka
Šolasterová Jitka
Král Karel
Králová Anna
Hellebrand František
Hellebrandová Marta
Hellebrandová Marta
Hellebrandová Marie
Hellebrand František
Zeisberger Jaroslav
Zeisbergerová Anežka
Zeisbergerová Marie
Zeisberger Jaroslav
Zeisberger Jiří
Zeisbergerová Anežka
Zeisbergerová Hana
Zeisbergerová Věra
Černínová Marie
Hopp Stanislav
Hoppová Helga
Hoppová Dagmar
Černoch František
Černochová Olga
Černoch Josef
Machovský Edvin
Machovská Magdalena
Machovská Marie
Hopp Josef
Hoppová Marie
Černín František
Černínová Ludmila
Černínová Milena
Černínová Jarmila
Černín Břetislav
Černínová Anna
Černín Břetislav
Černínová Anna

29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40

28.11.1960
7.4.1964
3.12.1905
22.11.1909
26.6.1947
1.1.1906
11.9.1908
5.10.1940
5.11.1947
14.7.1936
13.5.1938
1.10.1958
17.2.1961
1.2.1909
12.5.1921
2.2.1924
30.1.1953
29.8.1957
16.2.1959
26.9.1925
20.2.1926
30.6.1951
2.12.1952
2.12.1952
18.7.1956
3.1.1961
14.12.1963
6.4.1902
9.3.1934
1.3.1939
9.11.1959
24.10.1902
6.10.1904
2.9.1941
7.11.1904
1.1.1908
19.12.1945
23.1.1896
8.2.1903
24.7.1933
22.11.1936
14.5:1960
4.10.1958
2.1. 1912
7.3.1921
13.2.1947
20.1.1949

člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
dělník
dělník
dělnice
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

člen JZD
člen JZD

důchodce
člen JZD
dělnice
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
úřed. JZD
důch.+ JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
dělnice

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Černín Zdeněk
Černoch Karel
Černochová Marie
Černochová Věra
Černoch František
Černochová Františka
Černochová Anežka
Šenk Richard
Šenková Ludmila
Šenková Ludmila
Šenk Richard
Šenk Oldřich
Mikerásek Stanislav
Mikerásková Anděla
Verdichová Božena
Verdich Michal
Černoch Jan
Černochová Hermína
Hopp Josef
Hoppová Marie
Hoppová Aloisie
Hopp Jiří
Cihlář Eduard
Vladařová Marie
Lichovník Emil
Lichovníková Anna
Lichovníková Anna
Lichovník Josef
Vladař Edvín
Vladařová Marie
Vladařová Drahomíra
Vladařová Zdenka
Benek Karel
Benková Anna
Benek Karel
Benková Marie
Černoch Josef
Černochová Anděla
Černoch Josef
Černoch Otto
Vladař Stanislav
Vladařová Hermína
Vladařová Blanka
Cihlářová Terezie
Hellebrand Karel
Hellebrandová Anna
Krajíček Stanislav
Krajíčková Marie

40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
53
54
54
55
55

3.3.1956
13.7.1937
24.1.1938
26.4.1963
12.1.1903
29.1.1913
16.8.1946
1.12.1923
18.2.1930
5.1.1956
11.12.1957
27.8.1961
8.10.1900
22.9.1902
29.11.1917
18.10.1945
8.5.1897
20.3.1904
4.8.1929
1.11.1933
20.1.1897
20.8.1961
27.1.1874
14.12.1900
31.12.1927
6.5.1929
4.6.1961
2.8.1963
19.11.1925
5.4.1934
10.4.1955
16.3.1957
16.3.1933
17.12.1953
28.9.1893
14.7.1901
19.12.1904
17.9.1919
12.8.1945
27.2.1948
25.6.1933
2.9.1939
11.4.1960
18.5.1890
8.10.1888
21.3.1900
29.6.1924
27.6.1928

člen JZD
v domác.
člen JZD
Člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

důchodce
důchodce
řed. mat. šk.
dělník
důchodce
člen JZD
člen JZD
člen JZD
důchodce
důchodce
člen JZD
dělník
člen JZD
Člen JZD
člen JZD
dělník
důchodce
dělnice
člen JZD
člen JZD
člen JZD
učeň
dělník
úřednice
důchodce
důch.+ JZD
důch.+ JZD
dělník
dělnice

218.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Krajíčková Ludmila
Krajíček Stanislav
Krajíček Miloslav
Krajíčková Amálie
Krajíček Bohumil
Hluchý František
Hluchá Marie
Hluchý Jan
Hluchá Danuše
Dršťák Zdeněk
Dršťák Bohuslav
Katrenčík Pavel
Hellebrand Josef
Hellebrandová Anna
Kube Ferdinand
Kubeová Marie
Kube Miroslav
Kube Richard
Kubeová Ludmila
Pustějovská Marie
Vladař Bohumír
Vladařová Anna
Vladařová Bohumíra
Vladařová Anna
Murcek Antonín
Murcková Marie
Murcková Drahomíra
Víchová Marie
Binar Petr
Binarová Marie
Binar Pavel
Binarová Marta
Gintar František
Gintarová Marie
Gintarová Marie
Gintar Karel
Gintarová Marie
Gintarová Ludmila
Gintarová Zdislava
Gintarová Františka
Gintar Jan
Kubíková Anna
Gintar Čeněk
Gintar Lumír
Moravec Karel
Moravcová Anna
Moravcová Marie
Moravcová Anna

55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
58
58
58
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65

22.2.1954
5.1.1956
15.10.1957
8.4.1896
25.9.1940
21.9.1898
17.10.1897
20.11.1931
31.1.1933
18.2.1953
18.11.1956
17.2.1961
10.12.1943
4.8.1914
28.3.1928
10.4.1930
13.10.1951
1.2.1953
23.8.1958
19.5.1900
1.2.1928
16.6.1924
9.6.1952
29.4.1957
17.2.1902
17.12.1908
16.7.1946
25.9.1884
15.6.1928
31.8.1927
24.10.1953
7.8.1957
22.2.1903
4.12. 1912
29.12.1944
4.1.1910
2.9.1911
15.7.1947
18.12.1949
7.2.1951
23.12.1952
30.5.1941
22.8.1958
28.2.1960
1.10.1924
2.2.1924
5.7.1953
20.4.1957

důchodce
Člen JZD
důch.+ JZD
důch.+ JZD
dělník
dělnice

Člen JZD
člen JZD
dělník
dělnice

dělnice
člen JZD
člen JZD
důch.+ JZD
důch.+ JZD
člen JZD
důchodce
dělník
člen JZD
člen JZD
člen JZD
úřednice
člen JZD
člen JZD
dělnice

dělník
člen JZD
člen JZD

265.
266.
271.
272.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Moravec Karel
Moravcová Helena
Hopp Josef
Hoppová Cecilie
Hoppová Cecilie
Hoppová Magdalena
Král Adolf
Králová Ludmila
Hellebrand František
Hellebrandová Anna
Moravec Karel
Moravcová Anna
Černín Josef
Černínová Marie
Černínová Anna
Černínová Kristina
Hellebrand Karel
Hellebrandová Anežka
Blaheta Zdeněk
Blahetová Marie
Blahetová Pavla
Žák Oldřich
Vícha Jan
Víchová Olga
Grossmann Štěpán
Grossmannová Teresie
Grossmannová Marie
Ellerová Anna
Ellerová Anna
Vacula Jiří
Vaculová Marie
Bria Josef
Briová Anna
Bria Josef
Bria Karel
Briová Anna
Bria Jan
Fišer Stanislav
Fišer Miroslav
Fišerová Ludmila
Fišer Miroslav
Fišer Pavel
Fišer Václav
Briová Marie
Šiller Cyril
Šillerová Kristina
Šillerová Kristina
Šillerová Jarmila

65
65
66
66
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
72
72
74
74
74
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
80
80
80
80

22.2.1960
14.7.1962
26.4.1917
7.2.1946
22.12.1921
14.12.1878
16.2.1929
5.10.1923
24.3.1907
18.12.1909
6.12.1896
28.1.1898
20.12.1905
24.4.1908
21.12.1939
12.9.1941
8.12.1912
9.12.1916
14.5.1941
1.10.1941
5.4.1964
15.8.1956
21.2.1896
4.3.1902
26.11.1899
22.10.1910
22.2.1949
14.9.1916
9.8.1950
23.3.1944
28.4. 1946
18.6.1922
12.9.1928
2.2.1950
1.6.1952
4.6.1956
21.4.1894
12.7.1946
28.2.1921
16.10.1922
29.12.1943
11.1.1949
6.9.1957
25.3.1896
2.3.1916
18.10.1918
15.3.1944
14.3.1947

dělník
dělnice
člen JZD
důchodce
dělník
člen JZD
člen JZD
člen JZD
důchodce
člen JZD
důch.+ JZD
člen JZD
člen JZD
dělník
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
důch.+ JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
studentka
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD

důchodce
člen JZD
dělník
dělnice
dělník
učeň
důch.+ JZD
člen JZD
člen JZD
člen JZD
student

315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.

Šiller Cyril
Bria Alois
Briová Marie
Briová Eliška
Bria Milan
Briová Libuše
Briová Jana
Hubal Robert
Hubalová Marie
Vícha Josef
Víchová Anna
Víchová Hana
Černoch Josef
Černochová Anežka
Černoch Jiří
Vícha Josef
Víchová Augustina
Šamárek František
Šamárková Zdeňka
Šamárek Jiří
Šamárek František
Šamárek Václav
Šamárková Zdenka
Šamárková Růžena
Dubový Adolf
Dubová Anežka
Cihlář Bohuslav
Cihlářová Věra
Cihlářová Bronislava
Cihlář Bohuslav
Homola Adolf
Homolová Marie
Homolová Eva
Černoch František
Černochová Marie
Černoch Jaroslav
Černoch Stanislav
Černochová Marie
Černoch František
Černoch Miroslav
Chasák Antonín
Chasáková Marie
Vladařová Leopoldina
Demel Karel
Demlová Marie
Demel Jaroslav
Stoklasa Eduard
Stoklasová Marie

80
81
81
81
81
81
81
82
82
84
84
84
85
85
85
86
86
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
92
92
93
94
94
94
94
94

22.5.1953
30.11.1906
22.11.1911
2.5.1943
7.12.1946
16.3.1951
26.4.1948
10.4.1886
15.2.1906
20.5.1935
24.1.1940
2.7.1962
4.2.1905
17.2.1914
25.11.1949
3.2.1906
30.6.1905
18.1.1922
16.2.1925
22.8.1947
17.5.1949
18.1.1951
18.4.1953
9.11.1960
7.5.1906
6.10.1914
9.1.1934
19.11.1942
1.7.1961
6.12.1963
19.2.1914
29.3.1914
6.1.1945
17.3.1913
16.9.1919
12.2.1946
25.12.1947
23.5.1950
22.9.1953
24.3.1958
9.5.1908
26.9.1898
1.5.1898
27.2.1905
3.9.1906
1.12.1942
14.7.1938
2.4.1941

dělník
dělnice
dělnice
člen JZD
dělnice
důchodce
důchodce
dělník
v domác.
člen JZD
člen JZD
učeň
dělník
člen JZD
dělník
dělnice
dělník
učeň

důchodce
člen JZD
dělník
v domác.
dělník
člen JZD
člen JZD
dělník
člen JZD
člen JZD
učeň

úředník
důchodce
důchodce
dělník
v domác.
dělník
dělník
dělnice

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

Stoklasová Danuše
Lichovník František
Lichovníková Milada
Lichovník Vojtěch
Lichovníková Drahomíra
Gintar Karel
Gintarová Marie
Gintar Karel
Gintar Miroslav
Gintar Oldřich
Gintarová Marie
Gintar Vlastislav
Gintarová Jarmila
Gintarová Zuzana
Geryšová Marie
Geryšová Marie
Geryšová Ludmila
Schindler Valter
Schindlerová Anna
Schindlerová Anna
Schindler Zdeněk
Urbánek František
Urbánková Marie
Urbánek František
Urbánek Václav
Urbánková Marie
Kopitzová Hedvika
Vajda Rostislav
Vajdová Irma
Vajda Rostislav
Vícha Ferdinand
Víchová Anděla
Vícha Jan
Víchová Alena
Šamárek Vincenc
Šamárková Františka
Šamárek Jaroslav
Šamárková Marie
Šamárková Jitka
Cihlář Vincenc
Bria Rudolf
Briová Anna
Verner Otto
Verner Růžena
Verner Otto
Jahn Ferdinand
Jahnová Marie
Jahnová Marie

94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
100
100
100
100
98
98
98
98
101
101
101
101
101
102
103
103
104
104
104
105
105
105

14.2.1962
20.9.1923
25.11.1924
19.5.1953
2.4.1952
2.2.1936
27.12.1937
22.3.1958
1.6.1959
16.10.1960
30.10.1955
19.10.1961
21.4.1963
6.7.1964
16.5.1904
30.1.1937
24.8.1944
22.3.1941
16.4.1939
29.10.1960
11.5.1964
21.1.1907
11.1.1922
2.3.1946
30.3.1961
1.9:1899
1.6.1909
12.6.1938
12.7.1939
12.7.1939
10.3.1932
9.12.1933
6.8.1960
24.6.1957
5.2.1926
24.8.1931
29.11.1959
25.9.1958
11.2.1964
14.13.1880
25.3.1901
22.10.1907
3.1.1909
5.12.1911
28.7.1943
5.5.1925
22.1.1925
8.7.1949

dělník
dělnice
člen JZD
v domác.

člen JZD
dělnice
dělnice
dělník
člen JZD
člen JZD
člen JZD
student
důchodce
dělnice
dělník
dělnice
dělnice
dělník
dělnice
dělník
člen JZD

důchodce
člen JZD
člen JZD
dělník
dělnice
dělník
člen JZD
člen JZD
student

411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

Jahn Ferdinand
Jahnová Růžena
Mička Hubert
Mičková Marie
Kutník Petr
Kutníková Božena
Gintarová Růžena
Gintarová Anna
Gintar Pavel
Mička Hubert
Mičková Marie
Mičková Anděla
Mička Hubert
Mičková Danuše
Mičková Libuše
Šolaster Josef
Šolasterová Anna
Šolaster Josef
Sommerová Anna
Sommerová Jaroslava
Richter František
Richterová Anna
Machovský Jan
Machovská Marie
Benišková Anna
Beniške František
Benišková Ludmila
Beniške Vít
Beniške Vojtěch
Šenková Marie
Mellarová Františka
Machovská Julie
Machovská Arnoštka
Machovský Konrád
Knopp Josef
Knoppová Marie
Dubová Anna
Lindovská Marie
Pala Josef
Vaňhara Jaromír
Vaňharová Vlasta
Vaňharová Vlasta
Vaňhara Jaromír
Pekárek František
Pekárková Marie
Pekárek Karel
Pekárková Anna
Pekárková Anna

105
105
107
107
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
112
112
113
113
114
116
116
116
116
117
119
120
120
120
122
122
123
125
125
127
127
127
127
128
128
128
128
128

2.7.1952
27.2.1959
9.10.1904
10.2.1898
30.10.1930
16.2.1931
20.12.1950
15.12.1955
18.3.1958
10.3.1926
26.1.1928
2.10.1948
1.5.1950
2.9.1956
31.1.1959
17.2.1910
29.1.1923
1.12.1940
7.6.1942
7.5.1963
25.9.1882
25.7.1883
11.3.1901
29.10.1904
27.5.1905
11.5.1914
2.8.1909
12.1.1946
18.5.1948
6.2.1902
3.12.1896
23.10.1905
24.8.1940
10.2.1942
17.3.1907
4.5.1916
1.11.1900
6.3.1907
21.5.1898
3.4.1916
14.2.1920
24.5.1943
28.7.1947
22.1.1883
10.3.1883
12.3.1921
24.10.1935
17.11.1955

člen JZD
člen JZD
dělník
dělnice

dělník
dělnice
učeň

dělník
člen JZD
člen JZD
dělnice
důchodce
důchodce
důchodce
Člen JZD
dělnice
člen JZD
člen JZD
student
učeň
důchodce
důchodce
důch.+ JZD
dělnice
člen JZD
dělník
dělnice
důchodce
důchodce
důchodce
ředitel školy
dělnice
studující
studující
důchodce
důchodce
dělník
člen JZD

459.
460.
461.
462.
463.
464.
465
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.

David Bohumil
Davidová Marie
Davidová Marie
David Bohumil
David Zdeněk
Hopp František
Hoppová Anna
Hopp Jan
Hoppová Zdenka
Buchvald Rudolf
Buchvaldová Ludmila
Buchvald Lubomír
Buchvald Pavel
Mellar František
Mellarová Aloisie
Vladařová Františka
Hrbáč Lumír
Hrbáčová Marie
Murcek Vincenc
Murcková Anežka
Lichovník Josef
Lichovníková Anežka
Lichovník Pavel
Murcková Marie
Murcek Josef
Dubový Josef
Víchová Marie
Víchová Marie
Moravec František
Moravcová Kristina
Moravcová Dana
Šamárková Magdalena
Hellebrand Jan
Machovská Ludmila
Mellarová Anna
Lamlová Gerlinda
Lamla Hartmund
Lamlová Edita
Škrobánek František
Jahnová Anna
Elbl Jan
Elblová Vlasta
Elblová Alena
Elbl Vlastimil
Elblová Marie
Elbl Jiří
Andziolová Anna
Škrobánek Richard

129
129.
129
129
129
130
130
130
130
131
131
131
131
132
132
133
133
133
134
134
134
134
134
134
134
135
135
135
136
136
136
138
139
139
140
140
140
140
496
141
143
143
143
143
143
143
144
145

21.2.1933
19.10.1934
26.1.1954
22.1.1957
15.8.1961
29.1.1895
1.3.1895
14.4.1937
23.8.1944
26.7.1938
24.10.1939
14.6.1963
12.4.1964
16.2.1906
16.4.1900
5.3.1904
27.3.1941
2.2.1943
27.3.1913
27.10.1915
12.1.1939
8.3.1942
3.6.1963
8.12.1948
6.12.1954
16.8.1876
24.5.1908
9.7.1951
10.8.1935
31.3.1939
2.7.1962
24.11.1897
26.5.1908
2.12.1936
11.6.1903
27.8.1939
24.11.1940
23.9.1963
19.9.1884
5.2.1914
23.11.1919
17.1.1922
18.8.1941
11.6.1945
13.2.1947
17.9.1949
9.1.1897
27.5.1892

dělník
dělnice

důch.+ JZD
důchodce
dělník
úřednice
dělník
v domác.

soukr. zem.
soukr. zem.
člen JZD
dělník
dělnice
člen JZD
člen JZD
dělník
?
dělnice
důchodce
člen JZD
člen JZD
dělnice
důchodce
soukr. zem.
dělnice
dělnice
v domác.
dělník
důchodce
důchodce
dělník
dělnice
dělnice
student
student
učeň
důchodce
důchodce

506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.

Škrobánková Štěpánka
Mellar Otto
Mellarová Hetta
Mellarová Hana
Pustějovský Richard
Pustějovská Anežka
Pustějovská Alena
Pustějovský Richard
Pustějovská Libuše
Dubová Amálie
Dubový Jan
Dubový Viktor
Dubová Božena
Dubový Viktor
Dubový Zdeněk
Dubový Miroslav
Střílka Jaroslav
Střílková Marie
Střílková Eliška
Střílková Dana
Střílka Vilém
Zuzaník Vladimír
Zuzaníková Soňa
Zuzaník Miroslav
Zuzaníková Soňa
Černoch František
Černochová Anežka
Černoch Vlastimil
Černoch Zdeněk
Vladař Vojtěch
Vladařová Anna
Vladař Vojtěch
Vladař Stanislav
Vladař Zdeněk
Malcherová Marie
Baier Štěpán
Baierová Marie
Baierová Věra
Baier Pavel
Baierová Josefa
Černínová Anna
Černín Jan
Lichovník Vojtěch
Lichovníková Anežka
Lichovník Zdeněk
Kantor Jiří
Kantorová Emilie
Grossmann Ladislav

145
145
145
145
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
149
149
149
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
151
151
151
151
151
151
152
152
152
152
152
153
153
154
154
154
155
155
156

26.12.1895
24.4.1934
28.8.1938
23.4.1959
11.3.1922
10.4.1922
27.6.1945
4.1.1948
9.7.1955
18.10.1894
16.1.1932
8.7.1922
29.5.1927
24.8.1951
7.7.1954
23.5.1963
18.12.1906
20.9.1913
2.7.1942
25.11.1946
12.1.1951
19.1.1937
3.4.1940
5.8.1962
22.9.1963
28.8.1935
12.5.1935
6.4.1960
17.12.1958
11.9.1931
27.1.1933
26.8.1956
22.10.1958
5.9.1962
28.3.1908
11.4.1930
16.6.1940
21.1.1958
3.7.1959
31.10.1903
10.9.1909
27.2.1945
22.6.1926
22.6.1931
1.5.1960
13.2.1901
8.11.1913
10.3.1923

důchodce
dělník
dělnice
dělník
dělnice
student
učeň
důchodce
dělník
dělník
v domác.

ved. prodej.
dělník
zdrav. prac.
zdrav. prac.
dělník
v domác.
dělník
dělnice
dělník
dělnice

důchodce
dělník
dělnice
dělnice
v domác.
člen JZD
člen JZD
člen JZD
důchodce
dělnice
dělník

553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

Grossmannová Marie
Grossmannová Růžena
Grossmannová Marie
Grossmannová Věra
Grossmannová Ludmila
Marethová Albína
Panáček Miroslav
Panáčková Marie
Panáček Miroslav
Panáčková Danuše
Panáček František
Vladařová Františka
Grygar Jaromír
Grygarová Antonie
Grygarová Hana
Grygarová Dáša
Šenk František
Hellebrand František
Hellebrandová Anna
Hellebrandová Marie
Slípková Marie
Černín František
Černínová Štěpánka
Černínová Anna
Černínová Ludmila
Černínová Marie
Cihlářová Marie
Cihlář Josef
Šenková Albertina
Knopp Josef
Knoppová Marie
Vladařová Marie
Vladař František
Vladařová Marie
Vladařová Věra
Dubový Antonín
Dubová Marie
Dubový Vlastimil
Dubová Iveta
Hluchý Václav
Hluchý František
Vladařová Augusta
Grossmann Karel
Grossmannová Marie
Skýpala Josef
Skýpalová Anna
Skýpala Vlastimil
Grossmannová Magda

156
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157
157
158
158
158
158
159
161
161
161
163
164
164
164
164
164
166
166
168
170
170
171
172
172
172
172
172
172
172
173
174
175
177
177
178
178
178
178

26.5.1926
6.3.1952
10.2.1954
30.10.1955
3.12.1956
20.10.1910
5.11.1918
8.8.1926
27.11.1947
15.11.1949
27.4.1954
4.12.1888
20.2.1926
30.1.1926
24.12.1952
28.11.1955
27.7.1888
11.2.1890
17.9.1923
30.9:1893
13.8.1903
16.12.1900
21.7.1913
19.9.1936
16.6.1945
5.11.1875
28.2.1910
27.2.1948
1.3.1893
4.3.1934
13.10.1935
8.12.1902
18.10.1896
4.6.1909
6.2.1949
16.5.1936
25.2.1936
28.10.1958
23.10.1963
4.9.1930
13.8.1933
24.6.1888
27.6.1890
30.10.1920
3.1.1930
2.6.1934
13.7.1961
19.11.1884

dělnice

dělník
dělník
člen JZD
učeň
student
důchodce
úředník
úředník
důchodce
důchodce
člen JZD
důchodce
důchodce
člen JZD
člen JZD
dělnice
dělnice
důchodce
člen JZD
učeň
důchodce
dělník
dělník
důch.+ JZD
důch.+ JZD
důch.+ JZD
v učeb. pom.
dělník
dělnice
člen JZD
dělník
důchodce
důchodce
dělnice
dělník
v domác.
důchodce

601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.

Beinhauerová Anna
Jahnová Štěpánka
Sommerová Florentýna
Hellebrand Robert
Hellebrandová Anna
Skýpala Antonín
Skýpalová Anna
Skýpalová Eva
Skýpala Antonín
Krajíček Josef
Krajíčková Anežka
Krajíčková Anežka
Krajíčková Marie
Krajíčková Věra
Hopp Josef
Hoppová Marie
Hopp Jiří
Hoppová Marie
Hoppová Jarmila
Hopp Bohumil

179
181
184
185
185
186
186
186
186
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189

28.5.1900
22.6.1889
12.2.1896
8.9.1900
7.7.1905
25.12.1935
12.7.1932
21.10.1961
3.2.1964
2.3.1926
21:6.1928
26.11.1953
24.12.1954
16.6.1958
7.3.1924
10.7.1928
13.6.1951
26.10.1952
25.10.1955
22.5.1957

důch.+ JZD
důchodce
důch.+ JZD
člen JZD
lesník
v domác.
dělník
dělnice

dělník
dělnice

6

Majetkové poměry zemědělců ve Větřkovicích
před vstupem do Jednotného zemědělského
družstva r. 1958
Ustavením JZD ve Větřkovicích dne 28.září 1958 nastal v majetkových poměrech
místních zemědělců naprostý zvrat, neboť jejich veškerá půda a s ní spojená rostlinná a
živočišná výroba přešly do společného majetku s kolektivním hospodařením členů JZD.
Je velmi důležité, aby v obecní kronice byl zachován přehled, kolik před vstupem do
JZD jednotliví zemědělci vlastnili půdy a hospodářského zvířectva.
Za základ objasnění majetkových poměrů zemědělců před vstupem do JZD používá tato
kronika „Rozpisový sumář státního plánu rozvoje zemědělské výroby na rok 1955 pro
jednotlivě hospodařící rolníky“, v němž je uvedeno, kolik každý zemědělec vlastnil v roce
1955 zemědělské a orné půdy a kolik choval skotu, koní a prasat.7
V opise „Sběrného listu pro soupis hospodářského zvířectva k 1. lednu 1956“8 kronika
ukazuje, kolik drůbeže nejen zemědělci, ale i soukromníci vlastnili.(jen ve Větřkovicích, bez
Jelenic)

Rozpisový sumář na rok 1955, obec Větřkovice9
Rozpisový sumář státního plánu rozvoje zemědělské výroby na rok 1955 pro jednotlivě
hospodařící rolníky.
zeměd. půda v ha
orná půda v ha
II. skupina od 15 ha
120,00
93,14
III. skupina od 10-15 ha
342,62
267,07
IV. skupina od 5-10 ha
356,74
267,94
V.a skupina od 3,5-5 ha
67,40
47,14
V.b skupina od 2-3,5 ha
33,85
32,15
Všechny skupiny
v povinném
nájmu celkem
7,68
Celkem
920,61 ha
715,12

Skot celkem
Prasata celkem
Koně celkem
Ovce

789
690
100
12

číslo popisné 1

K o p l Alois
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně celkem
Prasata
Kozy
Slepice
Husy a houseři

M u r c k o v á Anna
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

J a h n Adolf
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav

z toho krav
z toho prasnic
z toho připuštěné klisny

6,40 ha
4,77 ha
5 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
17 ks
4 ks

čís. pop. 1a
3,57 ha
3,09 ha
2 ks
1 ks
3 ks
11 ks

čís. pop. 2
8,54 ha
3,09 ha
7 ks
4 ks

394
59
34

Prasata
Z toho prasnic
Slepic10
Husy11

Č e r n o h o r s k ý Jan
Chová prase

Š a m á r e k František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

Š u s t e k Viktor
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Slepice

Š a m á r e k František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

Š a m á r e k Adolf
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Slepice

5 ks
1 ks
32 ks ( rozuměj slepice a kohouti dohromady)
4 ks (husy a houseři dohromady v každé hosp. usedlosti )

čís. pop. 2
1 ks

čís. pop. 3
9,79 ha
8,90 ha
9 ks
4 ks
2 ks
9 ks
1 ks
57 ks

čís. pop. 4
7,94 ha
6,41 ha
6 ks
3 ks
1 ks
6 ks
19 ks

čís. pop. 5
13,98 ha
10,72 ha
13 ks
6 ks
2 ks
13 ks
1 ks
31 ks

čís. pop. 6
7,07 ha
4,19 ha
6 ks
3 ks
1 ks
4 ks
16 ks

Š e n k Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho připuštěných prasnic
Kozy
Slepice
Husy

Š e n k Robert
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

H o m o l a František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně celkem
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

C i h l á ř František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

čís. pop. 7
9,95 ha
7,76 ha
9 ks
4 ks
2 ks
1 ks
8 ks
1 ks
1 ks
29 ks
3 ks

čís. pop. 7a
2,50 ha
2,10 ha
2 ks
1 ks
2 ks
10 ks

čís. pop. 8
12,74 ha
9,69 ha
11 ks
5 ks
2 ks
2 ks
10 ks
1 ks
31 ks
3 ks

čís. pop. 9
7,42 ha
5,81 ha
6 ks
3 ks
6 ks
1 ks
1 ks
27 ks
3 ks

L i ch o v n í k Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

P e k á r e k František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice
Husy

L i ch o v a í k Vincenc
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

D a v i d Josef
Chová prasat

čís. pop. 10
9,95 ha
7,60 ha
9 ks
4 ks
2 ks
7 ks
1 ks
1 ks
32 ks
2 ks

čís. pop. 11
5,96 ha
3,86 ha
5 ks
3 ks
4 ks
27 ks
2 ks

čís. pop.12
16,96 ha
13,20
16 ks
7 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks
2 ks
17 ks
3 ks

čís. pop. 12a (129)
2 ks

Výměnek k číslu 8

čís. pop. 13

Bez pole

čís. pop. 14

K n o p p Adolf

čís. pop. 15

Půda zemědělská
Půda orná

2,87 ha
1,66 ha

Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice
Husy

V l a d a ř o v á Hermína
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Kozy
Slepice

V l a d a ř o v á Františka
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěných klisen
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

E h l e r František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

C i h l á ř o v á Marta
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem

2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks

čís. pop. 17a
2,59 ha
1,80 ha
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
15 ks

čís. pop. 17
14,97 ha
13,32 ha
12 ks
6 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks
1 ks
17 ks
3 ks

čís. pop.18
10,31 ha
7,11 ha
9 ks
4 ks
1 ks
7 ks
1 ks
25 ks
1 ks

čís. pop. 19
5,85 ha
4,76 ha
5 ks
3 ks
4 ks

Kozy
Slepice
Husy

V l a d a ř František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

H o p p František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Ovce a berani
Slepice
Husy

H e l l e b r a n d Robert
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice

K o n e č n á Anna
Půda zemědělská
Půda orná
Prasata

3 ks
20 ks
3 ks

čís. pop. 20
11,79 ha
9,34 ha
10 ks
5 ks
2 ks
9 ks
1 ks
2 ks
33 ks
4 ks

čís. pop. 21
15,55 ha
13,18 ha
16 ks
7 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks
1 ks
3 ks
48 ks
3 ks

čís. pop. 22
8,56 ha
6,47 ha
7 ks
4 ks
1 ks
6 ks
1 ks
1 ks
21 ks

čís. pop. 23
0,73 ha
0,50 ha
2 ks

Š t r b a ch František
Chová prasat

P a n á č e k Miroslav
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

J a h n Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

S o m m e r Čeněk
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice a kohouti celkem

S o m m e r Čeněk
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

J a h n František
Půda zemědělská
Půda orná

čís. pop. 23
1 ks

čís. pop. 24
2,89 ha
1,70 ha
2 ks
1 ks
2 ks
22 ks

čís. pop .25
4,80 ha
3,50 ha
3 ks
2 ks
3 ks
1 ks
29 ks

čís. pop.26
9,95 ha
6,55 ha
7 ks
4 ks
2 ks
6 ks
1 ks
1 ks
42 ks

čís. pop. 26a (184)
3,44 ha
2,44 ha
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
16 ks

čís. pop. 27
9,15 ha
7,09 ha

Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice

J a h n Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Prasata
Kozy
Drůbež

7 ks
4 ks
1 ks
7 ks
1 ks
42 ks

čís. pop. 27a (141)
2,55 ha
1,80 ha
1 ks
1 ks
1 ks
10 ks

Pole vedeny pod číslem pop.15

čís. pop. 28

Výměnek k čís. pop. 85

čís. pop.29a

Č e r n o ch Josef

čís. pop.29

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Drůbež
Husy

V l a d a ř Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

Š o l a s t e r Karel

15,91 ha
13,63 ha
15 ks
8 ks
2 ks
14 ks
1 ks
41 ks
2 ks

čís. pop.30
16,55 ha
12,90 ha
15 ks
8 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks
41 ks
4 ks

čís. pop.31

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

Š e n k František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

K r á l Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice

H e l l e b r a n d František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně celkem
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice

Č e r n í n Josef
Půda zemědělská
Půda orná

12,96 ha
10,10 ha
10 ks
5 ks
2 ks
1 ks
9 ks
1 ks
34 ks
2 ks

čís. pop.31a (159)
2,95 ha
2,20 ha
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
15 ks

čís. pop. 32
12,76 ha
10,58 ha
11 ks
5 ks
2 ks
1 ks
11 ks
1 ks
42 ks

čís. pop.33
14,81 ha
10,28 ha
14 ks
6 ks
2 ks
2 ks
10 ks
1 ks
31 ks

čís. pop. 34
18,17 ha
13,25 ha

Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice

Š e n k Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Slepice

H i l s ch e r o v á Berta
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Prasata
Kozy
Slepice

17 ks
9 ks
2 ks
1 ks
13 ks
2 ks
? ks

čís. pop. 34a (162)
4,69 ha
3,74 ha
3 ks
2 ks
3 ks
13 ks

čís. pop.35
1,67 ha
1,00 ha
2 ks
1 ks
1 ks
6 ks

Není

čís. pop .36

M a ch o v s k ý Edvín

čís. pop.37

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

H o p p Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata

8,80 ha
6,73 ha
7 ks
4 ks
7 ks
28 ks

čís. pop.38
14,41 ha
11,29 ha
14 ks
6 ks
2 ks
1 ks
11 ks

Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

S l í p k o v á Marie
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Prasata
Kozy
Slepice

Č e r n í n František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Z toho prasnic
Koně
Kozy
Slepice
Husy

Č e r n í n o v á Marie
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

Č e r n í n Břetislav
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice

1 ks
1 ks
42 ks
2 ks

čís. pop.38a (163)
2,30 ha
1,30 ha
1 ks
1 ks
2 ks
12 ks

čís. pop.39
14,58 ha
10,28 ha
13 ks
6 ks
10 ks
1 ks
?
2 ks
43 ks
7 ks

čís. pop.39a (164)
3,00 ha
2,00 ha
2 ks
1 ks
2 ks
2 ks
9 ks

čís. pop.40
13,48 ha
10,61 ha
11 ks
5 ks
2 ks
11 ks
1 ks
2 ks
42 ks

Pole vedeno pod čp. 42

čís. pop.41

C i h l á ř o v á Marie

čís. pop.41a (166)

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Slepice
Husy

Č e r n o ch František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

Š e n k Richard
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice

Š e n k o v á Magda
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

G r o s s m a n n Antonín
Půda zemědělská

0,72 ha
0,00 ha
1 ks
8 ks
2 ks

čís. pop. 42
18,77 ha
13,56 ha
18 ks
8 ks
2 ks
2 ks
14 ks
1 ks
48 ks
3 ks

čís. pop.43
14,54 ha
11,77 ha
14 ks
6 ks
2 ks
1 ks
12 ks
1 ks
2 ks
47 ks

čís. pop.43a (168)
2,86 ha
2,22 ha
2 ks
1 ks
2 ks
0 ks

čís. pop.44
2,20 ha

Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

W e r d i ch o v á Božena

0,80 ha
2 ks
1 ks
1 ks
15 ks

čís. pop.45

Chová 8 slepic a 2 krůty

Č e r n o ch Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně celkem
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

H o p p J osef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Kozy
Slepice
Husy

V l a d a ř Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

čís. pop.46
10,16 ha
10,06 ha
12 ks
5 ks
2 ks
1 ks
10 ks
1 ks
50 ks
4 ks

čís. pop.47
12,15 ha
9,85 ha
12 ks
5 ks
1 ks
10 ks
1 ks
21 ks
3 ks

čís. pop.48
12,71 ha
10,48 ha
12 ks
5 ks
2 ks
1 ks
10 ks
1 ks
5 ks
32 ks
4 ks

V l a d a ř Edvín
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice

V l a d a ř Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

B e n k o v á Marie
Prasata
Slepice

B e n k o v á Anna
Prasata
Kozy
Slepice

Č e r n o ch Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

V l a d a ř František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem

čís. pop.49
9,94 ha
7,03 ha
9 ks
4 ks
2 ks
2 ks
7 ks
1 ks
2 ks
31 ks

čís. pop.49a (171)
3,00 ha
2,00 ha
2 ks
1 ks
2 ks
12 ks

čís. pop.50
1 ks
11 ks

čís. pop.50
1 ks
1 ks
10 ks

čís. pop.51
9,95 ha
7,70 ha
8 ks
4 ks
1 ks
8 ks
1 ks
34 ks

čís. pop.52
14,80 ha
10,39 ha
6 ks

Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Kozy
Slepice
Husy

V l č k o v á Anna
Půda zemědělská
Půda orná
Nemá žádné další záznamy.

H e l l e b r a n d Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

K r a j í č e k Bohumil
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Slepice
Husy

H l u ch ý František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

6 ks
2 ks
1 ks
1 ks
43 ks
4 ks

čís. pop.53
4,75 ha
2,64 ha
Zbořeno

čís. pop.54
8,44 ha
5,21 ha
8 ks
4 ks
2 ks
5 ks
1 ks
21 ks
3 ks

čís.pop.55
3,04 ha
1,31 ha
2 ks
1 ks
2 ks
12 ks
1 ks

čís. pop.56
9,44 ha
7,23 ha
8 ks
4 ks
2 ks
1 ks
7 ks
1 ks
2 ks
22 ks
5 ks

H l u ch ý Václav
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice

H e l l e b r a n d Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

čís. pop.56a (173)
9,00 ha
7,00 ha
7 ks
4 ks
0 ks
7 ks
1 ks
21 ks

čís. pop.57
14,98 ha
10,79 ha
14 ks
6 ks
2 ks
2 ks
13 ks
1 ks
1 ks
41 ks
3 ks

Čís. pop. 58 není – je tam pole

čís. pop. 58

P u s t ě j o v s k ý Valentín

čís. pop.59

Půda orná
Kozy
Slepice

V l a d a ř Bohumír
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krávy
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

V l a d a ř František
Půda zemědělská
Půda orná

0,47 ha
2 ks
9 ks

čís. pop.60
9,93 ha
8,08 ha
9 ks
4 ks
2 ks
8 ks
1 ks
21 ks
2 ks

čís. pop.60a (175)
4,65 ha
3,65 ha

Skot celkem
Z toho krávy
Prasata
Slepice

M u r c e k Antonín
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krávy
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

B i n a r Petr
Půda zemědělská
Půda orná
Krávy
Slepice

G i n t a r František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

G i n t a r Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy

3 ks
2 ks
3 ks
?

čís. pop.61
12,41 ha
9,84 ha
10 ks
5 ks
2 ks
1 ks
10 ks
1 ks
1 ks
26 ks
3 ks

čís. pop.62
2,29 ha
0,14 ha
1 ks
?

čís. pop.63
12,17 ha
8,40 ha
11 ks
5 ks
2 ks
8 ks
1 ks
20 ks
3 ks

čís. pop.64
11,85 ha
9,52 ha
11 ks
5 ks
2 ks
2 ks
10 ks
1 ks
1 ks

Slepice
Husy

G r o s s m a n n K. (?)
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

G r o s s m a n n Karel
Chová prasat

H o p p Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Kozy
Slepice

E h l e r Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

H e l l e b r a n d František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Kozy

16 ks
3 ks

čís.pop.65
9,34 ha
6,60 ha
8 ks
4 ks
2 ks
6 ks
1 ks
26 ks

čís. pop. 65a (177)
1 ks

čís. pop.66
5,52 ha
4,53 ha
4 ks
2 ks
1 ks
4 ks
1 ks
20 ks

čís. pop.67
3,53 ha
2,37 ha
3 ks
2 ks
3 ks
1 ks
16 ks

čís. pop.68
12,87 ha
9,88 ha
12 ks
5 ks
2 ks
10 ks
1 ks
1 ks

Slepice

K r a j í č e k Josef
Chová prasata

Č e r n í n Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

B e i n h a u e r František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

H e l l e b r a n d Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

H e l l e b r a n d Robert
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata

35 ks

čís. pop.69
2 ks

čís. pop.70
13,80 ha
10,63 ha
12 ks
6 ks
2 ks
1 ks
10 ks
1 ks
1 ks
41 ks
3 ks

čís. pop.70a (179)
3,49 ha
2,69 ha
2 ks
1 ks
3 ks
13 ks

čís. pop. 71
14,50 ha
12,62 ha
14 ks
6 ks
2 ks
2 ks
12 ks
1 ks
52 ks
3 ks

čís. pop.71a (75)
4,68 ks
3,50 ha
3 ks
2 ks
3 ks

Slepice

17 ks

Výměnek k číslu 98 bez pole

čís. pop.72

I v á n e k R. (?)

čís. pop.73

farář

Chová slepic
Krůt

G r o s s m a n n Štěpán
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Slepice
Husy

10 ks
5 ks

čís. pop.74
3,47 ha
2,47 ha
3 ks
2 ks
2 ks
17 ks
3 ks

= čp.71a

čís. pop.75

E l l e r Jaroslav

čís. pop.76

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

B r i a Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

F i š e r Miroslav
Půda orná
Kozy
Slepice

11,08 ha
7,96 ha
9 ks
5 ks
1 ks
8 ks
1 ks
37 ks

čís. pop.77
6,41 ha
4,84 ha
5 ks
3 ks
5 ks
1 ks
21 ks

čís. pop.78
0,22 ha
1 ks
11 ks

B r i a Alois
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Kozy
Slepice

B r i a František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

S ch i l l e r Cyril
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně celkem
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

čís. pop.79 (81)
1,85 ha
1,20 ha
2 ks
1 ks
1 ks
11 ks

čís. pop.79
2,76 ha
1,40 ha
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
11 ks

čís. pop.80
8,06 ha
6,62 ha
6 ks
3 ks
2 ks
6 ks
1 ks
1 ks
27 ks
2 ks

B r i a Alois – viz čís. pop.79

čís. pop.81

K ř í ž František

čís. pop.82

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

Domek bez pole

2,92 ha
2,12 ha
2 ks
1 ks
2 ks
16 ks

čís. pop.83

V í ch a Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Kozy
Slepice

čís. pop.84
4,64 ha
3,47 ha
3 ks
2 ks
3 ks
1 ks
17 ks

Čís. 85 – výměnek k číslu 29
Čís. 86 – výměnek k čís. 84 – bez pole
Čís. 87 – chata bez pole
Š a m á r e k František
Orná půda
Prasata
Slepice

D u b o v ý A lois
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Slepice
Husy

H o m o l a Adolf
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Kozy
Slepice
Husy

Č e r n o ch František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem

čís. pop.88
0,23 ha
2 ks
6 ks

čís. pop.89
4,70 ha
3,50 ha
3 ks
2 ks
3 ks
16 ks
1 ks

čís. pop.90
9,88 ha
8,01 ha
8 ks
4 ks
2 ks
8 ks
1 ks
23 ks
2 ks

čís. pop.91
8,01 ha
6,41 ha
7 ks

Z toho krav
Prasata celkem
Slepice
Husy

3 ks
6 ks
32 ks
3 ks

Domek bez pole

čís. pop. 92

V l a d a ř František

čís. pop. 93

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice
Husy

L i ch o v n í k František
Prasata
Slepic

D e m e l Karel
Půdy zemědělské
Prasat
Kozy
Slepic

G i n t a r Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

G e r y š Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice
Husy

4,29 ha
2,02 ha
3 ks
2 ks
2 ks
1 ks
16 ks
1 ks

čís. pop. 94
1 ks
8 ks

čís. pop. 94
0,45 ha
1 ks
2 ks
10 ks

čís. pop. 95
7,16 ha
6,07 ha
5 ks
2 ks
5 ks
? ks

čís. pop. 96
5,66 ha
3,75 ha
4 ks
3 ks
4 ks
22 ks
4 ks

U r b á n e k František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata celkem
Z toho prasnic
Slepice
Husy

V í ch a Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

Č e r n o ch František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice
Husy

K o p i t z o v á Hedvika
Půda zemědělská
Půda orná
Kozy
Slepice

Š a m á r e k Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav

čís. pop. 97
9,28 ha
6,78 ha
8 ks
4 ks
1 ks
1 ks
7 ks
1 ks
33 ks
2 ks

čís. pop. 98
6,56 ha
5,40 ha
5 ks
3 ks
6 ks
1 ks
1 ks
23 ks
4 ks

čís. pop. 99
4,13 ha
2,77 ha
3 ks
2 ks
2 ks
11 ks
1 ks

čís. pop. 100
0,63 ha
0,25 ha
2 ks
10 ks

čís. pop.101
5,69 ha
3,65 ha
5 ks
2 ks

Prasata celkem
Slepice
Husy
Kozy

4 ks
18 ks
3 ks
1 ks

Výměnek k čís. 3, bez pole

čís. pop.102

B r i a Rudolf

čís. pop.103

Půda zemědělská
Půda orná
Z toho v povinném nájmu
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice
Husy

W e r n e r Otto
Půda zemědělská
Prasata
Slepice
Husy

J a h n Ferdinand
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Kachny

J a h n Ferdinand
Půda zemědělská
Půda orná
Skot cekem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Drůbež: slepice

8,42 ha
6,15 ha
1,00 ha
6 ks
4 ks
6 ks
1 ks
17 ks
2 ks

čís. pop.104
0,25 ha
2 ks
7 ks
2 ks

čís. pop.105
9,16 ha
5,19 ha
6 ks
3 ks
5 ks
5 ks
1 ks
37 ks
4 ks

čís. pop. 105a (181)
9,16 ha
6,32 ha
7 ks
4 ks
1 ks
1 ks
6 ks
24 ks

Kozy

1 ks

Domek bez pole

čís. pop. 106

M i č k a Hubert

čís. pop. 107

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

G i n t a r o v á Božena
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Kozy
Ovce
Slepice

8,61 ha
6,69 ha
7 ks
4 ks
6 ks
1 ks
27 ks

čís. pop. 108
1,94 ha
1,58 ha
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
18 ks

Demolice

čís. pop.109

M i č k a Hubert

čís. pop.110

Prasata

Š o l a s t e r Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Drůbež

R i ch t e r František
Půda zemědělská
Půda orná
Prasata
Kozy
Slepice

1 ks

čís. pop.111
4,56 ha
3,26 ha
3 ks
2 ks
3 ks
11 ks

čís. pop.112
1,39 ha
1,09 ha
6 ks
4 ks
8 ks

M a ch o v s k ý Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice
Husy

čís. pop.113
4,85 ha
3,23 ha
3 ks
2 ks
3 ks
16 ks
2 ks

Domek bez pole

čís. pop.114

M i č k a Jan

čís. pop .115

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Z toho prasnic
Kozy
Slepice
Husy

B e n i š k e František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata celkem
Z toho prasnic
Kozy
Slepice

9,99 ha
7,49 ha
9 ks
4 ks
7 ks
1 ks
2 ks
25 ks
4 ks

čís. pop.116
9,95 ha
7,32 ha
8 ks
4 ks
2 ks
7 ks
1 ks
1 ks
37 ks

Domek bez pole

čís. pop .117

Domek bez pole

čís. pop.118

V e j m e l k o v á Ludmila

čís. pop.119

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem

1,67 ha
1,08 ha
1 ks

Prasata
Kozy
Slepice

1 ks
1 ks
10 ks

M a ch o v s k á Julie
Půda zemědělská
Půda orná
Z toho v povinném nájmu
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

Výměnek k číslu 9
Pozemky

čís. pop .120
9,58 ha
6,84 ha
0,53 ha
9 ks
4 ks
1 ks
8 ks
1 ks
15 ks
2 ks

čís. pop. 121

byly vedeny pod čís.155 čís. pop. 122

Domek bez pole

čís. pop.123

Zbořeno

čís. pop.124

Majitel

čís. pop.125

Půda zemědělská
Kozy
Slepice

0,83 ha
2 ks
16 ks

Nikdo nebydlí

čís. pop.126

K o ch Zdeněk

čís. pop.127 (škola)

Prasata
Slepice

P e k á r e k Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Z toho v povinném nájmu
Skot celkem
Z toho krav
Prasata

1 ks
7 ks

čís. pop.128
6,60 ha
5,01 ha
0,34 ha
6 ks
3 ks
5 ks

Kozy
Slepice

1 ks
20 ks

Výměnek k čp. 12

čís. pop.129

H o p p František

čís. pop.130

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

W e n g ř i n Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice

M e l l a r František
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata celkem
Slepice

11,58 ha
7,74 ha
9 ks
5 ks
2 ks
8 ks
1 ks
27 ks

čís. pop.131
4,61 ha
3,47 ha
3 ks
2 ks
3 ks
1 ks
11 ks

čís. pop.132
5,50 ha
3,70 ha
4 ks
2 ks
4 ks
27 ks

Viz čís. pop. 17a

čís. pop.133

M u r c e k Čeněk

čís. pop.134

Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Slepice
Husy

5,29 ha
4,27 ha
4 ks
2 ks
1 ks
1 ks
15 ks
2 ks

D u b o v ý Josef
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Slepice
Husy

M o r a v e c Karel
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Koně
Z toho připuštěné klisny
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

čís. pop. 135
5,29 ha
4,27 ha
4 ks
2 ks
1 ks
4 ks
15 ks
2 ks

čís. pop.136
18,10 ha
13,42 ha
18 ks
8 ks
2 ks
1 ks
13 ks
1 ks
42 ks
4 ks

Prázdné

čís. pop.137

Š a m á r e k Jan

čís. pop.138

Prasata

H e l l e b r a n d Jan
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice
Husy

M e l l a r o v á Anna
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav

1 ks

čís. pop.139
4,95 ha
3,23 ha
4 ks
2 ks
3 ks
20 ks
3 ks

čís. pop. 140
2,73 ha
2 ks
1 ks

Slepice

13 ks

Výměnek k čp. 27

čís. pop. 141

Prázdné

čís. pop.142

E l b l Jan

čís. pop.143

Půda zemědělská
Kozy
Prasata
Slepice
Husy

0,49 ha
2 ks
1 ks
11 ks
1 ks

Výměnek k čp. 30

čís. pop.144

Š k r o b á n e k Richard

čís. pop.145

Půdy
Slepice

P u s t ě j o v s k ý Richard
Půdy
Slepice

D u b o v ý Viktor
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Slepice

Ž u r e k Bedrřich
Prasata
Slepice

0,46 ha
9 ks

čís. pop. 146
0,49 ha
10 ks

čís. pop.147
1,59 ha
1,04 ha
2 ks
1 ks
1 ks
10 ks

čís. pop.148
1 ks
16 ks

Není v seznamech

čís. pop. 149

Č e r n o ch František

čís. pop. 150

Půda zemědělská
Půda orná

13,39 ha
9,40 ha

Skot celkem
Z toho krav
Koně
Prasata
Z toho prasnic
Slepice
Husy

V l a d a ř Vojtěch
Půdy
Kozy
Slepice
Husy

B a i e r Štěpán
Půda zemědělská
Půda orná
Skot (kráva)
Prasata
Kozy
Slepice

Č e r n í n o v á Anna
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Kozy
Slepice
Husy

L i ch o v n í k Vojtěch
Půda zemědělská
Půda orná
Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

K n o p p Josef
Půda zemědělská
Půda orná

12 ks
6 ks
2 ks
9 ks
1 ks
23 ks
3 ks

čís. pop. 151
0,10 ha
2 ks
4 ks
1 ks

čís. pop.152
1,49 ha
0,58 ha
1 ks
1 ks
1 ks
10 ks

čís. pop. 153
5,50 ha
3,40 ha
4 ks
2 ks
3 ks
3 ks
20 ks
3 ks

čís. pop. 154
6,64 ha
5,83 ha
5 ks
3 ks
6 ks
1 ks
29 ks

čís. pop. 155
6,51 ha
4,95 ha

Skot celkem
Z toho krav
Prasata
Z toho prasnic
Slepice

G r o s s m a n n Ladislav
Slepice

5 ks
3 ks
5 ks
2 ks
? ks

čís pop. 156
6 ks

Dělníci a úředníci (jména vedena nejsou)
Slepice
Husy

12 ks
1 ks

Seznam Němců
kterým byl v roce 1945 zkonfiskován nemovitý majetek
Čp. 6

Bohuš František
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
13 ha

Šamárek Adolf
nový majitel
Z konfiskovaného německého majetku má přiděleno 6 ha zemědělské půdy,
ostatní rozděleno
různým majitelům - zemědělcům
Nový majitel zaplatil za příděl
Čp.10

Hynar Jan
Zemědělská půda

39.500 Kčs

zemědělská usedlost
9,5 ha

Lichovník Jan
nový majitel
Z konfiskovaného majetku má přidělenou celou usedlost.
Zaplatil za ni
62.100 Kčs
Čp.11

Černín Arnold
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,38 ha

Pekárek František nový majitel
Z konfiskovaného majetku má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
54.500 Kčs
Čp.12

Cihlář Gottfied
nový majitel
Zemědělská půda
14 ha
Lichovník Vincenc nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
76.000 Kčs

Čp.18

Benischke Jan
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
10 ha

Ehler František
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
95.600 Kčs
Čp.19

Granz Richard
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
12 ha

Cihlářová Marta

nová majitelka

Má přidělenou část usedlosti (6 ha) s budovami – část pozemků byla přidělena
jiným zemědělcům.
Za příděl zaplatila
41.700 Kčs
Čp.20

Gebauer ?
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
11,89 ha

Vladař František nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
53.900 Kčs
Čp.21

Hellebrand František zemědělská usedlost
Zemědělská půda
15,48 ha
Hopp František
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
122.500 Kčs

Čp.24

Sommer Richard
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
2,80 ha

Panáček Miroslav nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
31.600 Kčs
Čp.28

Čp.32

Černín Vincenc
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
6,5 ha

Mička Jan
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
51.400 Kčs
Grancer Josef
zemědělská usedlost
Zemědělská půda
9,5 ha
Černoch František nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
87.000 Kčs

Čp.40

Kuny Adolf
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
14 ha

Černín Břetislav
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
121.800 Kčs
Čp.64

Malcher Josef

zemědělská usedlost

Zemědělská půda

16,40 ha

Gintar Karel
nový majitel
Má přiděleno zemědělské půdy
12 ha
včetně budov, ostatní bylo přiděleno jiným přídělcům.
Za příděl zaplatil
66.500 Kčs
Čp.69

Klement Jan
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
7 ha

Moravec František nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
62.600 Kčs
Čp.81

Šenk Eduard
Zemědělská půda

stolařství a zemědělství
2,5 ha

Bria Alois
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
20.000 Kčs
Čp.82

Mellarová Rosálie
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
4 ha

Hopp Josef
nový majitel, čp. 66
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
24.880 Kčs
Čp.91

Hezduschek Otto
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
2,5 ha

Černoch František nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
59.300 Kčs
Čp.111 Hausner František zemědělská usedlost
Zemědělská půda
6,53 ha
Šolaster Josef
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
52.900 Kčs
Čp.123 Viltsch František
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
2,5 ha

Geryš Josef
nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
16.400 Kčs
Čp.126 Paulerová Marie
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
3,5 ha

Machovský Edvín nový majitel, čp.37
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
32.000 Kčs
Čp.137 Baier Jindřich
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
6 ha

Černoch Jan
nový majitel, čp.46
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
68.300 Kčs
Čp.142 Hellebrand Augustin zemědělská usedlost
Zemědělská půda
8 ha
Vaculová Anna
nová majitelka, čp.76
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatila
49.800 Kčs

Smíšená manželství
Čp. 25 Jahnová Anna
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
4,57 ha

Jahn Josef ( manžel )
Má přidělenou celou usedlost.
Za příděl zaplatil
čp.48

37.000 Kčs

Vladař Josef a Marie zemědělská usedlost
Zemědělská půda
13,21 ha
Vladař Josef a Marie
Mají přidělenou celou usedlost.(Přiděleno těmž majitelům)
Za příděl zaplatili
98.900 Kčs

Čp.98

Vícha Jan a Olga

zemědělská usedlost

Zemědělská půda

6,90 ha

Vícha Jan a Olga
Přiděleno těmž majitelům, polovina usedlosti.
Za příděl zaplatili
26.000 Kčs
Čp.84

Vícha Josef a Augustina zemědělská usedlost
Zemědělská půda
4,66 ha
Vícha Josef a Augustina
(Přiděleno těmž majitelům), polovina usedlosti
Za příděl zaplatili
20.000 Kčs

Čp.1

Černín Antonín,Nové Vrbno zemědělská usedlost
Zemědělská půda
5,5 ha
Knopp Josef, Nové Vrbno,čp.155, nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.V roce 1954 předáno Státním lesům n. p. les.
závod Nové Vrbno.

Čp.2

Černohorský František zemědělská usedlost
Zemědělská půda
5,5 ha
Tyč Josef
nový majitel,čp.154
Má přidělenou celou usedlost. V roce ........ převzal Vojtěch Lichovník, který je
na této usedlosti až dosud.

Čp.3

Černín Jan zemědělská usedlost
Zemědělská půda
5,5 ha
Černínová Anna, manželka, čp. 153
Má přidělenou celou usedlost. V důsledku naplnění dodávkových a výrobních
povinností byla usedlost v roce 1960 podle zák.č. 50 – 55 Sb. jí odebrána a
přidělena JZD.

Čp.4

Černý Richard
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Jahn Ferdinand, Větřkovice čp.105
Má přidělenou celou usedlost. V roce 1954 předána celá usedlost Státním
lesům n.p. polesí Nové Vrbno.
Čp.5

Graff Karel
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Gintar František
nový majitel, čp.63
Má přidělenou celou usedlost.
Čp.6

Čp.7

Werber Otto
Zemědělská půda

hospodářská usedlost
5,5 ha

Gintar František

nový majitel, čp. 63

Breyer Moritz
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Jahn Ferdinand
nový majitel,čp.105
Pozemky a stodolu vlastní, ostatní budovy byly válkou zničeny.
Čp.8

Černín Alois
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Černoch František, čp. 91, nový majitel
Má přiděleny jen pozemky. Hospodářské budovy byly při přechodu fronty
zapáleny a zničeny. Po přídělu nebyly již obnoveny.
Čp.9

Berndt Emil
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Budovy byly při přechodu fronty zapáleny a zničeny. Obnoveny nebyly.
Čp. 10 Černín František
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Hospodářské budovy byly při přechodu fronty zapáleny a zničeny. Obnoveny
nebyly.
Pozemky k čís. 9 a 10 byly přiděleny těmto přídělcům: Hopp Josef, čp. 47,
Murcek Antonín, čp.61, Černoch František, čp.150, Machovský Edvín, čp. 27,
Vladař Jan, čp. 30, Bria Rudolf, čp. 103, Pekárek Karel, čp. 128 a Urbánek
František, čp.97.
Čp.11

Olbrich Josef
Zemědělská půda

zemědělská usedlost
5,5 ha

Černoch Josef, čp. 51, přiděleny pouze pozemky.
Čp. 12

Friedrich Josef

zemědělská usedlost

Zemědělská půda

5,5 ha

Černoch Josef, čp. 51, nový majitel
Má přidělenou celou usedlost.

Výše zaplacených obnosů za příděly v Novém Vrbně nejsou ve spise MNV uvedeny.12
Výměra některých usedlostí konfiskovaných v roce 1945 může mít menší odchylky a to
z toho důvodu, že se nám z té doby nezachoval žádný písemný materiál. Výměra byly
zjišťována na základě materiálu, který obec měla k dispozici – u některých tento materiál
scházel. 13

Náboženství
Ve Větřkovicích jsou všichni obyvatelé římsko katolického vyznání až na dvě rodiny
evangelické. Navštěvují pravidelně bohoslužby a zachovávají zvyky církevního roku, který
tak mistrně dovede upoutat věřící ke kostelu.
Bez vyznání jsou učitelé místní Základní devítileté školy.
Je poznat, že na mládež má velký vliv ateistická školní výchova, což bude mít v dohledné
době vliv na ochlazení zájmu mládeže k náboženství.
Okresní národní výběr v Opavě povoluje na žádost administrátora každý rok na svátek Božího
Těla církevní průvod kolem kostela.14
Ze světového hlediska – což se se zájmem pozoruje i ve Větřkovicích – je pozoruhodné to, že
v Římě jsou pořádány církevní koncily za účasti řím. kat. biskupů celého světa a na těchto
koncilech se řeší palčivé církevní otázky. Z některých kladných výsledků je zřejmo, že římsko
katolická církev se přizpůsobuje požadavkům dnešní doby.

Zvláštnosti jazykové
Jazykové zvláštnosti v obci se projevuje nepřirozenou zpěvností slov i vět. Přízvuk
klade místní nářečí na konec slova. Rovněž délka samohlásek prodělala změnu. Vcelku
možno říci, že délka oproti spisovnému jazyku je opačná. Je to vliv slezského nářečí, které
zvláště ve škole působí mnoho obtíží. Několik slov pro příklad: První je v nářečí, druhé je
spisovné: sváty = svatý, právdivý = pravdivý, sílnice = silnice, záhrada = zahrada, něnécha =
nenechá, tísne = tiskne, pismo = písmo (dopis)
Podle
Zdenka
Kocha,
bývalého ředitele místní školy.
Kromě uvedených slov také kronikář pozoroval, že v obci se komolí ještě řady jiných
slov, např. místo takoví se říká takóvi, místo cesta – césta, čtyři – štýry, mladá – mláda, atd.

Oblékání
Kroj se v obci nezachoval. Poslední zbytky slezského odívání možno pozorovat u
starších žen. Móda dnes nečiní žádného rozdílu mezi vesnicí a městem.

Stravování
Strava obyvatele jednoduchá.Ve všední dny hospodyně vařily ponejvíce kyselé zelí a to
ponejvíce v tu dobu, kdy byly v zásobě dosti uzeného masa. Kromě zelí se ve všední dny
vyskytly též omáčky: povidlová, kopová, cibulová a česneková. V pátek se zachovávalo
postní jídlo: Bramborová polévka a buchty s kávou. Večeře obsahovaly nejčastěji brambory
s mlékem, v zámožnějších rodinách „míchané brambory“ se špekem a mlékem. Každou
neděli byl „lepší oběd“: hovězí polévka, pečeně s bramborami a kompotem, anebo „vepřo –
knedlo – zelo“, velmi oblíbené sváteční jídlo. Bravka chovají v každé domácnosti a při
zabijačce je mnoho veselí. V poslední době, kdy ženy jsou zaměstnány v JZD a nemají ve
všední dny čas na vaření, používají narychlo uvařené jídlo z různých konzerv, kterých je
dostatek.

Odsun Němců do Německa
Po osvobození obce Rudou armádou octli se místní Němci ve svízelné situaci. Ti
nebezpeční byli zajištěni v pracovním táboře, mírnější a neškodní zůstali na místě až do

odsunu Němců v době od 31.3.1946 do 21.11.1946, kdy bylo z Vítkova do Německa
odsunuto celkem 3.395 osob.15

Nošení „N“
Osoby národnosti německé, pokud se zdržovaly na svobodě, byly povinny nosit na
prsou bílý terč s označením „N“, což považovali za velkou potupu. Tentokrát poznali na sobě,
jak bylo osobám různých národností, když museli nosit potupná označení. Němci podávali
žádosti na MNV s prosbou zproštění nošení „N“. V některých ohleduplných případech jim
MNV vyhověl. Až do odsunu pomáhali Němci na poli.

Zlepšování životní úrovně16
Po osvobození v květnu 1945 mohli čeští lidé zase svobodně dýchat, ale projevoval se
citelný nedostatek životních potřeb. Němci nás v době války ožebračili načisto: vykradli nám
dřevo v lesích, snížili příděl potravin na minimum, též i příděl textilu a obuvi a vyhubili by
český národ načisto, kdyby válku vyhráli.
Chaos se zásobováním obyvatelstva trval po osvobození několik měsíců. Pak se situace
zvolna lepšila. Naše vláda se všemožně snažila o zavedení plynulého zásobování
obyvatelstva. Nejlépe na tom byly rodiny s velkým počtem dětí, tam nebylo o nějakém
nedostatku potravin ani řeči. Od 1. června 1953 po zavedení nové měny (1:5) byly zrušeny
potravinové lístky a konečně nastal volný trh, kdy si občan mohl nakoupit v obchodech vše,
co potřeboval. Tím byl potlačen „černý obchod“, kdy lidé za veškeré potřeby draze platili,
načisto.
Od roku 1953 až do 8. března 1959 bylo uskutečněno sedm snížení maloobchodních cen
a nebýti velkých výdajů na zajištění obranyschopnosti naší vlasti, měli bychom dnes již (v
roce 1964) v našem socialistickém státě blahobyt.

Zvyšování životní úrovně
Že se životní úroveň zvedala i ve Větřkovicích, toho nejlepším důkazem je velký počet
osobních aut, motocyklů, televizorů, praček a ledniček, přestavba malých bytů na byty
moderní s koupelnami a pěkným zařízením. Nové domácnosti mladých manželů se neliší od
zařízení slušných bytů ve městech.

Zvyky
Široké pojednání o zvycích církevních i světských viz v I.knize této kroniky na str. 246.
Kromě tam uvedených zvyků třeba poukázat na další zvyk o němž vyprávěl František Vladař,
člen JZD, čp.52: „Na prvního máje zapíchávaly se do hnojiště mladé břízky. Proč, to již nikdo
nevěděl. Před práh chléva dávala hospodyně zelený drn trávy, aby prý čarodějnice nemohly
ublížit dobytku.

Mládež
O činnosti mládeže je pojednání v každém kalendářním roce 1945 – 1964 ( viz zápisy
z let 1945 – 1964)

Obyvatelé nynější osad Větřkovic, Jelenic
V obci Jelenice, nynější osadě Větřkovic, bylo roku

1890
1900
1910
1921

98,80% Němců a 1,20% Čechů
177 Němců
149 Němců
97 Němců, 46 Čechů, 1 Polák a 1 cizinec

CELKEM 145 obyvatel.17

Zaměstnání
V dřívějších dobách se živili obyvatelé Větřkovic jen zemědělstvím. Koncem minulého
století a ve století XX. nastal útěk od zemědělství do průmyslu. Dnes velká většina obyvatel
se živí v JZD, mnohem méně v průmyslu. v seznamu obyvatelstva poznáváme také místní
úředníky, studující, učně a důchodce. Někteří důchodci jsou členy JZD a pomáhají při
zemědělství.

Národnost
Téměř všichni obyvatelé v době založení kroniky jsou národnosti české. Pouze 3 osoby
se hlásí k národnosti německé.

Rodová jména
Koho zajímají rodová jména, najde je v I. knize této kroniky na straně 31, 50, 79, 162 a
199. Nejstarší rodová jména se objevují již ve století šestnáctém.

Samostatně hospodařící rolníci v r. 1964
Do místního JZD dosud nevstoupili tito rolníci: František Mellar, čp. 132 a Jan
Hellebrand, čp. 139. Dá se očekávat, že i tito rolníci vstoupí do JZD v pozdější době, až
poznají výhody společného hospodaření.

OBCHOD A PENĚŽNÍ
ÚSTAVY
Obchody
Od května 1945 byl ve Větřkovicích jeden ochod se smíšeným zbožím majitele Viléma
Střílky, čp.149.
Od 1.1.190 byla zřízena na místě zaniklého obchodu Střílkova prodejna Jednoty18 jako
obchod potravinami a drobným průmyslovým zbožím.

Samoobsluha
V roce 1993 byly v domě čp. 50 prostorné místnosti adaptovány nákladem 150 000 Kčs
(Jednota) a od 16.10.1963 byla tam zřízena samoobsluha. Vedoucím samoobsluhy je Vilém
Střílka.
Kontroly v obchodě jsou prováděny dohlížecím výborem Jednoty.
Bližší údaje o obchodech v obci viz v I. knize této kroniky, str. 209.

Ceny potravin v r.1964
V roce 1964 se v Samoobsluze nejvíce prodávaly tyto poživatiny:
Druh potravin
Cukr krystalový
Cukr kostkový
Sůl kuchyňská

Váha
1 kg
1 kg
1 kg

Mouka hrubá
1 rohlík obyčejný
1 rohlík tukový
Chléb
Mouka hladká
Rýže výběrová
Rýže I.
Rýže II.
Žitovka
Cikorka
Strouhanka
Hrách

1 kg

Fazole
Čaj

1 kg
1 dkg

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

Cena (Kčs)
8,40
9,00
1,00
1,30
1,50
3,80
0,30
0,35
2,60
3,20
8,00
5,4,1,40
1,10
6,8,7,6,60
1,85

Káva zrnková
Kroupy ječné
Těstoviny
Krupice
Smetol (umělý tuk)
Pokrmový tuk
Kakao
Cibule
Sirup
Olej stolní
Ocet
Rum
Lihoviny
Víno přírodní
Pivo (podle procent alkoholu)
Brambory
Pepř
Kmín
Hotová jídla (konzervy)

10 dkg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 láhev
500 g
1 litr
0,5 l
0,5 l
1l
0,5 l
1 kg
1 dkg
1 dkg
1l

18,4,70
8,40
4,20
18,80
22,130,3,5 až 8,12,70
2,20
37,46,11 – 25,0,80 až 2,20
0,70
1,70
0,45
11,50
Informace:

Vilém Střílka
Ceny masa
Druh masa
Hovězí maso podle jakosti
Vepřové maso podle jakosti
Skopové maso
Telecí maso
Filety (ryby)
Salám
Vepřové sádlo
Špek uzený
Špek neuzený
Hotová jídla různá

Váha
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 láhev

Kčs
17,20,30 až 35
20,26,28 až 31
8,15,16 až 35
15,19 28 až 35
14,15 –50,22 a 28
28 a 31,25 – 28 ,4 až 18,Informace:

Hedvika Kopitzová
Pojednání o řeznictví v místě, viz knihu I. této kroniky, str. 209.

Hostince
V obci jsou toho času dva hostince Jednoty, jeden na horním konci a druhý pod
kostelem. Pojednání o těchto hostincích viz v knize I. této kroniky, str. 207.

Peněžní ústavy
V roce 1964 je ve Větřkovicích jednatelství Státní spořitelny v Opavě s vedoucím
Františkem Beniškem.

Kampelička
Místní farář P. František Slepánek kolem roku 1909 založil ve Větřkovicích
Kampeličku, ve které občané ukládali své úspory a v případě potřeby byl jim tam poskytnut
úvěr. Tuto místní kampeličku vedl farář Slepánek.
V roce 1931 přesídlila Kampelička z fary do vlastní budovy (Viz kronika Větřkovic,
kniha I., strana 150)
Od té doby vedl Kampeličku místní zemědělec Josef Schiller čp. 80. Ředitel místní
školy František Werdich vedl kampeličku od roku 1945.

Defraudace v kampeličce
V roce 1952 byla zjištěna v Kampeličce defraudace 130 00 Kčs. Defraudanta obecní
kronika neuvádí jménem, jelikož uvedený peněžitý obnos zaplatil, takže nevznikla žádná
škoda. (z materiálu MNV)
Státní pojišťovna
Obyvatelé Větřkovic jsou pojištěni proti požárům, úrazům a jiným druhům pojištění u
Státní pojišťovny v Opavě.

Zdravotní a sociální poměry
Zdravotní poměry. Lékařská stanice ve Větřkovicích.
Lékařská stanice (OÚNZ), která se nachází v přízemí budovy požární zbrojnice ve
Větřkovicích, byla založena 18. dubna 1962. Pozůstává z čekárny a ordinace.
Ordinace jsou dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek. Lékař provádí i ušní a ženské
vyšetření. Sterilizace nástrojů je zajištěna.
V ordinaci funguje i dětská poradna jedenkrát za měsíc.
Nakažlivá infekční žloutenka se opakuje pravidelně v letních měsících. Jiných
nakažlivých nemocí v posledních letech nebylo.
Nejčastější nemoci: Základním a hlavním onemocněním, dokonce celého obvodu
Březová, jsou onemocnění revmatická, onem. kardiovaskulárního systému a onem. horních
cest dýchacích.
V obci se provádí pravidelná bakteriologická vyšetření studní.
V lékařské stanici Větřkovice, obvod Březová, ordinoval MUDr. Zaoral Karel.
K zajímavostem této lékařské stanice patří, že se lékař nikdy nesetkal se simulantstvím,
což slouží ke cti pracujících.
Informace: MUDr. Zaoral Karel

Závadná voda ve Větřkovicích
V obci není vodovod a voda ve studnách je závadná. Pokud se o tom zachoval materiál,
je dobré tento materiál v kronice podchytit, neboť záznamy o závadné vodě jsou důležité.
V roce 1962 provedla Krajská hygienicko – epidemiologická stanice Olomouc vyšetření
všech studní v obci s tímto výsledkem:

Čp.2 Jahn Adolf
Bakter. rozbor: závadná – 850 escherichia coli – litr (l)
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a manganu 0,75 mg – l

Čp.3 Šamárek František
Bakter. rozbor: závadná – 775 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 0,59 mg –l, foosforečnany 0,12 mg –l)

Čp.4 Šustek Viktor
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli
Chem. rozbor: závadná ( mangan 1,18 mg –l)

Čp.5 Šamárek Adolf
Bakter. rozbor: závadná – 1670 esch. coli
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.6 Šamárek Adolf
Bakter. rozbor: závadná – 125 esch. coli

Chem. rozbor: závadná ( mangan 0,175 mj – l)

Čp.7 Šenk Jan
Bakter. rozbor: závadná – 25 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.8 Homola František
Bakter. rozbor: závadná – 100 esch. coli – l
Chem. rozbor: pro soukromé zásobování nezávadná ( železo 0,38 mg – l)

Čp.9 Cihelková Marie
Bakter. rozbor: hrubě závadná 2059 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů)

Čp.10 Lichovník Jan
Bakter. rozbor: závadná – 125 esch. coli
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.11 Pekárek František
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli - l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů)

Čp.12 Lichovník Vincenc
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli - l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 5,36 mg, železo 4,04
mg – l)

Čp.15 Knopp Adolf, studna MNV
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 4,08 mg, železo 2,09
mg – l)

Čp.16 Lichovníková Františka
Bakter. rozbor: hrubě závadná 2050 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost fosforečnanů)

Čp.19 Cihlářová Marta
Bakter. rozbor: závadná – 100 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, org. látky 4,32 mg – l)

Čp.21 Hopp František
Bakter. rozbor: závadná – esch. coli 600 – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.22 Hellebrand Robert
Bakter. rozbor:hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli
Chem. rozbor: závadná, přítomnost dusitanů, fosforečnanů. org. látky 4,80 mg 0 – l

Čp.26 Sommer Čeněk
Bakter. rozbor: závadná – esch. coli 1000 – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 4,24 mg, železo 0,77
mg – l,mangan 1,11 mg – 1

Čp.27 Jahn František
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 5,2 mg – l)

Čp.28 Mička Jan
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku, dusitanů, železo 0,89 mg – l, org.
látky 4,72 mg O2 – l)

Čp.30 Vladař Jan
Bakter. rozbor: závadná – aerobacter aerogenes 55 – l
Chem. rozbor: závadná pH 5,9, železo 0,37 mg – l

Čp.31 Šolaster Karel
Bakter. rozbor: I. studna (na dvoře) závadná 225 esch. coli – l
Bakter. rozbor: II. (za stodolou) hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Bakter. rozbor: III. (za studnou č.II) hrubě závadná více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná všechny studny

Čp.33 Hellebrand František
Bakter. rozbor: závadná – 300 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná ( pH 5,8 , železo 0,55 mg – l)

Čp.34 Zeisberger Jaroslav
Bakter. rozbor: závadná 350 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,36 mg O2 – l , pH 5,9)

Čp.36 Černoch František
Bakter. rozbor: závadná – aerobacter cloacae 450 – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (čpavek, org. látky 10,4 mg O2 – l, železo 2,09 mg – l a
j.)

Čp.38 Hopp Josef
Bakter. rozbor: závadná – aerobacter cloacae 150 – l
Chem. rozbor: závadná (dusitany, železo 1 mg – l)

Čp.37 Machovský Edvín
Bakter. rozbor: nezávadná
chem. rozbor: nezávadná

Čp.39 Černý František
Bakter. rozbor: hrubě závadná – více než 10 000 esch. coli – litr
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, fosforečnanů a železa)

Čp.40 Černý Břetislav
Bakter. rozbor: závadná 450 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.42 Černoch František
Bakter. rozbor: hrubě závadná – více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.43 Šenk Richard
Bakter. rozbor: hrubě závadná – více než 3000 coli – l
Chem. rozbor: pro soukromé zásobování nezávadná

Čp.46 Černoch Jan
Bakter. rozbor: hrubě závadná – aerobacter aerogenes 1500 – l
Chem. rozbor: pro soukromé zásobování nezávadná

Čp.47 Hopp Josef
Bakter. rozbor: závadná – 825 esch. coli – litr
Chem. rozbor: závadná (fosforečnany, org. látky5,44 mg O2 – l)

Čp.48 Vladař Josef
Bakter. rozbor: hrubě závadná – 825 esch. coli – l
Chem. rozbor: Pro soukromé zásobování nezávadná

Čp.49 Vladař Edvín
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (dusitany, org. látky 3,44 mg O2 – l, železo 2,24 mg – l)

Čp.52 Vladař František
Bakter. rozbor: I.(výt. kohout v kuchyni)
závadná – 1000 esch. coli – l
II. závadná – 1000 esch. coli – l
Chem. rozbor: I. závadná (org. látky 3,68 mg O2 – l, pH 5,5)
II. hrubě závadná (přítomnost dusitanů a fosforečnanů, org. látky 14,0
mg O2 – l)

Čp.54 Hellebrand Karel
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,0 mg O2 – l)

Čp.55 Krajíček Stanislav
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 5,92 mg O2 – l)
Další dvě studny jsou rovněž hrubě závadné

Čp.56 Hluchý František
Bakter. rozbor: závadná – 750 esch. coli – l

chem. rozbor: závadná (železo 3,72 mg – l)

Čp.57 Hellebrand Josef
Bakter. rozbor: závadná – 50 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.59 Pustějovská Marta
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů, chlorid 81, 2 mg – l, org. látky
8,16 mg O2 – l, železo 0,64 mg – l)

Čp.61 Murcek Antonín
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli. – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, chloridy 109,23 mg – l,
železo 11,0 mg – l, mangan 1,4 mg – l)

Čp.62 Binar Petr
Bakter. rozbor: závadná –1000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.64 Gintar Karel
Bakter. rozbor: závadná – 9000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů, dusitanů a čpavku, železo 1,45
mg – l)

Čp.65 Moravec Karel
Bakter. rozbor: závadná – 75 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.66 Hopp Josef
Bakter. rozbor: závadná – 400 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku, železa 0,52 mg – l)

Čp.69 Moravec František
Bakter. rozbor: závadná – 100 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 2,71 mg – l)

Čp.70 Černín Josef
Bakter. rozbor: závadná – 50 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.71 Hellebrand Karel
Bakter. rozbor: závadná – 825 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.73 Římsko – katolický farní úřad
Bakter. rozbor: závadná – 900 esch. coli – l

Chem. rozbor: závadná (železo 1,97 mg – l a dusitany)

Čp.74 Grossmann Štěpán
Bakter. rozbor: závadná – 125 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 3,81 mg a dusitany)

Čp.76 Eller Jaroslav
Bakter. rozbor: závadná – 425 esch. coli
Chem. rozbor: závadná – (přítomnost fosforečnanů)

Čp.79 Briová Marie
Bakter. rozbor: hrubě závadná více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a fosforečnanů, org. látky 13,76 mg
O2 – l)

Čp.81 Bria Alois
Bakter. rozbor: závadná – 1050 esch. coli – litr
Chem. rozbor: závadná (org. látky 7,84 mg O2 – l)

Čp.84 Vícha Josef
Bakter. rozbor: závadná – 325 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku, dusitanů a fosforečnanů, org. látky
6,16 mg O2 – l,železo 1,04 mg – l)

Čp.88 Šamárek František
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: Hrubě závadná (přítomnost dusitanů, fosforečnanů, železo 1,1 mg – l,
org. látky 8,32 mg O2 – l)

Čp.89 Dubový Alois
Bakter. rozbor: závadná – 2075 e ch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org.látky 4,72 mg – O2 –
l)

Čp.91 Černoch František
Bakter. rozbor: závadná – 375 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 3,19 mg – l)

Čp.94 Poštovní úřad
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost fosforečnanů, org. látky 3,6 mg O2 – l)

Čp.95 Gintar Karel
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, železo 0,93 mg – l)

Čp.96 Geriš Josef

Bakter. rozbor: závadná – 675 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 3,29 mg – l)

Čp.97 Urbánek František
Bakter. rozbor: hrubě závadná – 8000 esch. coli
Chem. rozbor: závadná (chloridy 53,2 mg – l, mangan 115 mg – l, železo 0,82 mg – l)

Čp.98 Vícha Ferdinand
Bakter. rozbor: nezávadná (vzorek odebrán v čp.72)
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, čpavku, org. látky 5,36 mg O2 – l)

Čp.100 Kopitzová Hedvika
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 5,76 mg O2 – l, železo 2,52 mg – l, mangan 0,76 mg
– l)

Čp.101 Šamárek Vincenc
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů)

Čp.103 Bria Rudolf
Bakter. rozbor: závadná – 600 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, železo 3,38 mg – l)

Čp.105 Jahn Ferdinand
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná pro soukromé zásobování

Čp.113 Machovský Jan
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1250 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,84 mg O2 – l, železo 6,88 mg – l, přítomnost
dusitanů)

Čp.116 Beniške František
Bakter. rozbor: závadná – 100 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.117 Mička Rudolf
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavků a dusitanů, železo 1,45 mg – l)

Čp.118 Hellebrand Florián
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp. 122 Knopp Josef
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.125 Lindovská Marie
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a fosforečnanů, org. látky 4,0 mg O2
– l)

Čp.127 Národní škola
Bakter. rozbor: závadná – 1000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 1,62 mg – l)

Čp.130 Hopp František
Bakter. rozbor: závadná – 450 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (železo 2,63 mg, přítomnost dusitanů)

Výsledky bakteriologického a chemického rozboru

provedeného u vod odebraných z vodních zdrojů ve Větřkovicích – dodatky

Čp. 18 Ehler František
Bakter. rozbor: závadná – 300 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů a dusitanů, org. látky 9,12 mg
O2 – l)

Čp.20 Vladař František
Bakter. rozbor: hrubě závadná – 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 5,04 mg O2 – l,
železo 2,20 mg)

Čp. 35 Hoppová Helga
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů a dusitanů, org. látky 6,88 mg
O2 – l, mangan 0,070 mg – l)

Čp. 60 Vladař Bohumír
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku, železo 0,82 mg)

Čp.63
Bakter.rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,24 mg O2 – l, železo 0,39 mg – l, přítomnost
fosforečnanů)

Čp.67 Král Adolf
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1500 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,36 mg O2 –l ,železo 4,34 mg – l, mangan 0,15 mg –
l)

Čp.68 Hellebrand František
Bakter. rozbor: hrubě závadná 4000 esch. coli
Chem. rozbor: vyhovuje pro soukromé účely

Čp.78 Fišer Miroslav
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,0 mg O2 – l, přítomnost fosforečnanů)

Čp.80 Šiller Cyril
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: není uveden

Čp.85 Černoch Josef
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a fosforečnanů, org. látky 9,76 mg
O2 – l)

Čp.32 Král Karel
Bakter. rozbor: závadná – 300 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů, čpavku a dusitanů, org. látky
4,24 mg O2 – l, železo 3,11 mg – l)

Čp.50 Pohostinství II. - Benek Karel
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 6,88 mg O2 – l,
železo 0,78 g – l, chloridy 137,2 mg – l)

Čp.54 Hellebrand Karel
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,0 mg O2 – l)

Čp.104 Verner Oto
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch.coli
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, železo 0,91 mg – l)

Čp.106 Král Karel
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,28 mg O2 – l)

Čp.107 Mička Hubert
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, železo 1,45 mg – l)

Čp.112 Pohostinství I
Bakter. rozbor: závadná – 150 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (org. látky 5,76 mg O2 – l, přítomnost čpavku a dusitanů,
železo 3,39 mg- l, chloridy 53,2 mg – l)

Čp.41 Černoch Karel
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost dusitanů, čpavku a fosforečnanů)

Čp.51 Černoch Josef
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,96 mg O2 – l, železo 18,1 mg - l )

Čp.90 Homola Adolf
Bakter. rozbor: závadná – 175 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost dusitanů,čpavku a fosforečnanů, org. látky
3,28 mg O2 – l)

Čp.92 Chasák Antonín
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost fosforečnanů, org. látky 4,08 mg O2 – l)

Čp.93 Vladař Antonín
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: přítomnost čpavku, org. látky 10,40 mg O2 – l, železo 0,64 mg –l) –
závadná

Čp.108 Gintarová Božena
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.120 Machovská Julie
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: závadná (dusičnany 81,2 mg – l). Upozorňujeme, že voda nesmí být
použita k přípravě jídla pro kojence!

Výsledky bakteriologického a chemického rozboru

provedeného u vod odebraných z vodních zdrojů ve Větřkovicích – dodatky

Čp.131 Hellebrand Josef, Buchwaldová Ludmila
Bakter. rozbor: nezávadná
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavků a dusitanů, org. látky 6,0 mg – l,
mangan 3,06 mg – l)

Čp.132 Melar František
Bakter. rozbor: hrubě závadná – 1450 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost fosforečnanů, org. látky 4,96 O2 – l)

Čp.133 Vladařová Františka
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l

Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů, dusitanů a čpavku, org. látky
4,16 mg O2 – l)

Čp.134 Murcek Vincenc
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1300 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.135 Dubový Josef
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, železo 7,6 mg – l)

Čp.136 Moravec Karel
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1500 esch. coli – l
Chem.rozbor: nezávadná

Čp.139 Hellebrand Jan
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli –l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,92 mg O2 – l)

Čp.140 Mellarová Anna
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem.rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku, dusitanů, fosforečnanů, org. látky
9,28 mg O2 – l, železo 0,74 mg – l)

Čp. 143 Elbl Jan
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli - l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, fosforečnanů)

Čp.145 Škrobánek Richard
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 00 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp. 146 Pustějovský Richard
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.146 Pustějovský Richard
Bakter. rozbor: závadná – 150 esch. coli – l
Chem. rozbor: nezávadná

Čp.147 Dubový Viktor
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů)

Čp.149 Střílka Jaroslav
Bakter. rozbor: hrubě závadná 2000 esch. coli
Chem. rozbor: závadná (přítomnost fosforečnanů, železo 2,97 mg- l)

Čp.151 Vladař Vojtěch
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost čpavku, org. látky 9,28 mg O2 – l)

Čp.152 Baier Štěpán
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost dusitanů a fosforečnanů, org. látky 4,72 mg
O2 –l, mangan 0,22 mg – l, železo 1,23 mg – l)

Čp.154 Lichovník Vojtěch
Bakter. rozbor: závadná – 1000 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 4,16 mg O2 – l,
železo 6,98 mg – l, mangan 0,385 mg – l)

Čp.155 Kantor Jiří
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1500 esch. coli – l
Chem.rozbor: závadná (org. látky 3,92 mg O2 – l)

Čp.156 Grossman Ladislav
Bakter. rozbor: hrubě závadná 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (org. látky 3,04 mg O2 – l)

Čp.158 Grygar Jaromír
Bakter. rozbor: hrubě závadná
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost fosforečnanů a dusitanů, org. látky 3,76 mg
O2 – l)

Čp.171 Vladařová Marie
Bakter. rozbor: závadná – 150 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, železo 1,02 mg)

Čp.179 Beinhauerová Anna
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavků a dusitanů, železo 2,10 mg – l,
mangan 0,54 mg –l)

Čp.189 Hopp Josef
Bakter. rozbor: závadná – 600 esch. coli – l
Chem. rozbor: hrubě závadná (přítomnost čpavku a dusitanů, org. látky 6,24 mg O2 – l)

Čp.190 Mateřská škola
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1574 esch. coli
Chem. rozbor: závadná (org. látky 4,24 mg O2 – l)

Čp.150 Černoch František
Bakter. rozbor: hrubě závadná 1250 esch. coli – l
Chem.rozbor: závadná (přítomnost dusitanů, železo 0,80 mg – l, org. látky 4,96 mg O2 –
l, mangan 0,28 mg – l)

Čp.157 Panáček Miroslav
Bakter. rozbor: hrubě závadná, více než 10 000 esch. coli – l
Chem. rozbor: závadná (přítomnost dusitanů)

Hřbitov
Hřbitov u kostela se nachází uprostřed vesnice. je udržován v pořádku.

Sociální poměry
Důchody
V roce 1964 žili v obci celkem 103 důchodci včetně osady Jelenic. Jejich měsíční důchod
činil 32.265 Kčs.19

Péče o nemocné
Každý občan má bezplatnou péči v případě onemocnění a to jednak v místní lékařské
stanici a ve vážnějších případech v nemocnici s poliklinikou ve Vítkově, v případě naléhavé
potřeby i na klinice. Léky jsou rovněž zdarma.

Mateřská škola
Děti pracujících v místním JZD jsou přes den pod dohledem v místní mateřské škole,
kde se také stravují. Bližší o mateřské škole viz v následujících zápisech z let 1945 – 1949
včetně.

Důchody
Větřkovice

Běžné číslo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Jméno a příjmení
Andziolová Anna
Bayerová Josefa
Beinhauerová Anna
Briová Marie
Brija Jan
Cihlářová Marie
Cihlářová Marie
Černín Josef
Černínová Marie
Černínová Marie

Číslo domu
144
152
179
79
77
166
9
70
162
164

Druh důchodu
S
Vd
I+Vd
St+Vd
I
Vd
Vd
I
I+Vd
St

výše
důchodu v Kčs
404,225,332,327,270,280,223,390,397,276,-

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Černoch František
Černoch Jan
Dubová Amálie
Dubový Adolf
Dubový Josef
Ellerová Anna
Geryšová Marie
Gintar František
Grossmann Karel
Hellebrand František
Hellebrand Karel
Hellebrandová Anna
Hellebrandová Anna
Hellebrandová Marie
Hluchá Marie
Hluchý František
Homolová Marie
Hopp František
Hopp Josef
Hoppová Aloisie
Hoppová Anna
Hubal Robert
Chasák Antonín
Chasáková Marie
Jahn Adolf
Jahn Josef
Jahnová Anna
Jahnová Štěpánka
Kantor Jiří
Krajíčková Amálie
Kubeová Marie
Lichovník František
Lichovníková Emilie
Machovská Julie
Machovský Jan
Mellarová Františka
Mička Hubert
Mičková Marie
Mikerásek Stanislav
Moravec Karel
Murcek Antonín
Panáček František
Pekárek František
Pustějovská Marie
Richter František
Slípková Marie
Sommerová Florentina
Šamárková Františka

150
46
147
89
135
76
96
63
176
161
54
57
54
161
56
56
8
130
38
47
130
83
92
92
2
25
27
181
155
55
58
10
10
120
113
119
107
107
44
69
61
157
128
59
112
163
184
3

St
St
Vd
I
St
Vd+sir.
Vd
St
St
I
St
Vd
I
St
I
I
I
St
St
Vd
St
St
Ič
St
I
I
I
Vd+soc.
St
Vd
Ič
St
Dm
I
I
Vd
I
St
St
I
I
St
St
Vd
St
I
St
Vd

426,402,432,276,260,439,189,345,260,299,298,321,296,230,457,381,50,330,356,204,242,456,322,360,1,702,450,230,267,850,285,156,1,083,100,284,230,560,252,326,769,336,303,390,260,245,252,245,320,229,-

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)

Šamárková Magdalena
Šenk František
Šenková Albertina
Šenková Marie
Škrobánek Richard
Škrobánková Štěpánka
Šolaster Karel
Urbánková Anna
Vícha Jan
Víchová Marie
Víchová Marie
Vladař František
Vladař František
Vladařová Augusta
Vladařová Františka
Vladařová Františka
Vladařová Leopoldina
Vladařová Marie
Vladařová Marie
Vladařová Marie
Weber František
Benek Karel
Černín Jan, Jelenice
Fiala Josef, Jelenice
Gebel Adolf, Jelenice
Paulerová Otilie, Jelenice
Slepánek Josef, Jelenice
Sommerová Anna, Jelenice
Štencel Antonín, Jelenice
Vícha Josef, Jelenice
Malcherová Marie, Větř.
Grossmannová Magdalena
Konečná Anna
Richterová Anna
Murcková Marie
Hoppová Magdalena
Lindovská Marie
Moravcová Anna
Cihlářová Terezie
Dubová Anna
Cihlář Vincenc
Pekárková Marie
Škrobánek František
Cihlář Eduard
Mikerásková Anděla

138
31
168
117
145
145
31
97
98
135
61
20
52
60
133
157
93
48
171
52
14
50
10
3
6
28
36
17
34
26
151
178
23
112
61
66
125
69
53
123
102
128
140
47
44

Vd+soc.
St
Vd+st.
Vd
St
Dm
I- vál.
I
St
Vd+sir.
Vd+soc.
ST
St
St+Vd
Vd
Vd
I+Vd
Vd
Vd+I
I
I
I
I
I
I
Vd
ST
I
Úraz
St
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.

257,252,349,189,769,100,48,40,233,258,363,241,230,402,335,280,200,419,213,333,326,245,409,962,400,870,318,400,490,72,270,250,300,113,147,60,150,250,250,85,300,250,250,150,396,300,170,-

(podle seznamu MNV Větřkovice)

ČÁST II.
ZÁPISY ZA KAŽDÝ ROK 1945 - 1964
VČETNĚ

Rok 1945
Politická situace

Dříve než kronika začne popisovat rok osvobození 1945, nutno vzpomenout událostí
v roce předešlém, které měly vliv na osvobození naší vlasti.

Národní povstání na Slovensku
V srpnu 1944 vypuklo na Slovensku národní povstání proti domácím zrádcům a
Němcům. Po jeho likvidaci odešli bojovníci do hor, kde pokračovali v partyzánské činnosti až
do příchodu Rudé armády.

Košický program
Československo se stalo ( po osvobození ) lidově demokratickým státem, budujícím
základy socialismu. Moc přešla na vládu Národní fronty Čechů a Slováků, vytvořenou 4.4.
1945 v Košicích. Tato vláda přijala na svém prvním zasedání tzv. Košický program jako
základ výstavby lidově demokratického Československa, který schválily všechny tehdejší
politické strany.
Košický program obsahoval tyto hlavní zásady: vytvoření lidového státu dvou
rovnoprávných národů Čechů a Slováků, vytvoření národních výborů jako nového správního
aparátu, konfiskaci průmyslových závodů, bank a půdy patřící Němcům a kolaborantům a
pozemkovou reformu. Jako představitel všeho lidu měla vystupovat Národní fronta Čechů a
Slováků.

Přátelství a úzká spolupráce se SSSR
Zahraniční politika se opírá o přátelství a úzkou spolupráci Československa se
Sovětským svazem na základě smlouvy z prosince 1943. SSSR poskytoval od roku 1945
našemu lidu velkou materiální pomoc a jeho zkušenosti nemalou měrou přispěly k výstavbě
nového lidového státu.

Povstání v Praze
Těsně před koncem války povstala 5.5.1945 proti Němcům Praha. Po pětidenních
bojích byla 9.5.1945 sovětským vojskem osvobozena.

Znárodnění klíčového průmyslu, bank a pojišťoven
Základ socialistickému hospodářství položili dekrety z 24.10.1945 o znárodnění
klíčového průmyslu, bank a pojišťoven a dále všech průmyslových podniků o více než 500
zaměstnanci. Tato opatření, jimiž stát převzal více než 60% veškerého průmyslu (podle počtu
pracujících), zlikvidovala hlavní ekonomické pozice finančního kapitálu a posílila
hospodářskou a politickou nezávislost.20

Osvobození Větřkovic Rudou armádou

Počátkem roku 1945 slavná Rudá armáda kvapně postupovala na západ, aby likvidovala
na hlavu poraženého nepřítele. Dunění děl se blížilo k bývalému Opavskému Slezsku stále
zřetelněji.
Koncem dubna 1945 ustupovali Němci Slezskem od Opavy a všemožně se snažili
zpomalit postup vítěze. Vyhazovali do vzduchu mosty přes řeky, ničili nádraží i koleje a
snažili se na území naší republiky napáchat co nejvíce škod. Z každého výhodného místa
učinili opěrný bod, odkud na postupující sovětské vojsko zuřivě štěkaly kulomety.
Několik dní před příchodem Rudé armády byla ve Větřkovicích německá posádka
zbraní SS v počtu asi 200 mužů. K obyvatelům obce se tito vojáci chovali slušně. Kromě nich
bylo v obci vozatajstvo - vozy s potahem -, zřejmě Ukrajinci - Vlasovci, kteří ustupovali pod
ochranou německého vojska. Ti spali ve stodolách. Za večerů chodili na besedy
k hospodářům, s kterými se dobře domluvili. Mezi nimi byl jeden otec se všemi pěti syny,
tedy celá rodina ve službách nepřítele.
Tou dobou občané Větřkovic chodili na nucené práce (opevňovací) do hradeckých lesů.

Škody způsobené dělostřelbou
Koncem dubna zuřily dělostřelecké souboje již nedaleko obce. Rudá armáda ostřelovala
křižovatky silnic. Několik granátů padlo na křižovatce silnice Větřkovice - Jelenice před
kovářem Pustějovským. Plný zásah dostala budova Viktora Dubového, čp.147, Josefa
Vladaře, čp.49, Ferdinanda Bučka,čp.? , Františka Homoly, čp.8. (Později, po obsazení
Větřkovic Rudou armádou, dostala plný zásah německým granátem i budova Karla Moravce,
čp.136) Více domů utrpělo menší škody zásahy granátů a střepin. V časti obce Nové Vrbno
vyhořelo 6 domů Němců. Viz také zápis v I. knize této kroniky na str. 224.
Místní Němci u vědomí naprosté porážky Německa se chovali k místním českým
občanům slušně. V posledním týdnu před vstupem Rudé armády do Větřkovic, odjely
vlastními povozy směrem k Vítkovu některé rodiny Němců. Ostatní rodiny Němců zůstaly
v obci a očekávaly svůj další osud s velkými obavami.
Den před osvobozením stály v poli na severní straně obce 4 německé tanky, které
střílely směrem k Březové. Jeden z nich byl zničen sovětskou dělostřelbou. Za
dělostřeleckých soubojů byli místní obyvatelé krytí ve sklepích svých domů.

Přichází Rudá armáda!
V den osvobození 3. května 1945 k večeru postupovala pěchota Rudé armády směrem
na dolní část obce Větřkovic. Ves mlčela, její "obránci" - Němci odjeli již minulý den
směrem k Budišovu. V obci zůstal jen zadní oddíl nepřítele, který se stáhl do blízkého lesa
mezi Větřkovicemi a Vítkovem. Místní občané se uvítali se svými osvoboditeli a poskytli jim
pohoštění i místo pro klidný spánek. V obci vlály prapory v národních barvách.
Ráno 4. května 1945 obsadila pěchota Rudé armády celou obec Větřkovice. Kolem 10.
hodiny zahájili Němci nesmyslný proti útok z větřkovského lesa až do dolní části obce.
Rudoarmějci tento protiútok hravě odrazili, přičemž padlo několik německých vojáků. Byli
pochováni tam, kde padli. Jedenáct německých vojínů je pochováno na větřkovském hřbitově.
Také několik sovětských vojínů, kteří padli v bojích v okolí Větřkovic, bylo pochováno na
místním hřbitově. Později byli exhumováni a pochováni ve společném hrobě v Opavě.

Posádka Rudé Armády v obci nezůstala. Každý den přicházeli do obce jiní sovětští
vojíni, přenocovali a pochodovali dál a tak to trvalo několik dní.
Někteří majitelé hospodářských usedlostí ve Větřkovicích nebyli spokojeni s tím, že jim
byli rekvírováni koně, méně již hovězí dobytek. Byli toho mínění, že vojsko se mohlo
spokojit s válečnou kořistí získanou z usedlostí německých rolníků, kde byl veškerý dobytek i
drůbež zabrán jako válečná kořist. U obyvatel národnosti české brali vojáci koně a dobytek
neradi, ale kázala tak nutnost, jak zřejmo z rozhovoru sovětského důstojníka s rolníkem
Františkem Vladařem, čp.52. Důstojník se ho tázal: "Jsi rád, že tvoji vlast osvobodila Rudá
armáda?" Vladař radostně odpověděl:"Jsem rád, a jsme rádi všichni, že jste nás osvobodili !"
"Tak vidíš tovaryš" na to důstojník, "my musíme stále kupředu a potřebujeme k osvobození
dalších obcí potahy a maso. Ty máš ve chlévě mnoho krav. Dáš nám vykrmené krávy a
dostaneš za ně od nás krávy vysílené dlouhým pochodem. Můžeš si je doma vykrmit." -- A
tak František Vladař vyměnil 6 vykrmených krav za 6 krav hubených. O nějakém násilí
nemůže býti ani řeči.21

První NV v květnu 1945
Asi 14 dní před osvobozením obce byli vyhlédnuti spolehliví občané k řízení záležitostí
ihned po osvobození. Národní výbor v obci začal svou činnost 5. května 1945 v tomto
složení22:
Předseda:
Vladař Jan,čp.17
Členové MN: Urbánek František,čp.97
Beniške František, čp.116
Sommer Čeněk, čp.26
Vladař František, čp.60
Černoch František, čp.150
Homola František, čp.6
Holuša Vlastimil, učitel

Tragická smrt předsedy MNV Jana Vladaře, čp.17
Ti rolníci, kteří přišli o koně, naléhali na předsedu MNV Jana Vladaře, čp.17, aby
intervenoval u vojenského velitelství v Libavě, aby koně byli vráceni, ale dopadlo to tragicky.
Vladař odjel do Libavy na kole, co tam pořídil se neví a na zpáteční cestě, když nechtěl
vojákům vydat své kolo, byl při tahanici o kolo zastřelen. Stalo se tak u Budišova. Asi za 14
dní byl občany z Větřkovic (svědek Jan Vacula, čp.76) vykopán a pohřben ve Větřkovicích.23

Další předsedové MNV v roce 1945
Dalšími předsedy MNV ve Větřkovicích v roce 1945 byli: od 9.5.1945 František
Vladař, čp.60 jako zástupce předsedy NV, po něm od 1.8.1945 do 1.8.1946 František
Černoch, čp.150.
Rok 1945 možno označit za dobu chaosu, kdy lidé nevěděli na čem jsou a podle toho
úřadování vyhlíželo, zvláště na venkově.

Schůze MNV 8.7.1945
Za první republiky byli v obcích veškeré schůze obecního zastupitelstva pečlivě
zapisovány do sešitů s tvrdými obálkami. Dělo se tak v obcích i od května 1945. Ale tento
postup od května 1946 nedodržoval NV ve Větřkovicích zřejmě vinou zapisovatele. Veškeré

zápisy o schůzích rady a pléna MNV byly psány na půlarších papíru, nebyla jim věnována
náležitá péče , a tak došlo k politováníhodné věci, že mnoho listů se zápisy se ztratilo, zřejmě
i proto, že to, co se někomu v zápisech nelíbilo, nechal zmizet.
První zápis o schůzi MNV ve Větřkovicích je datován dnem 8.7.1945. To nejdůležitější
od osvobození obce a od počátku MNV dne 5.5.1945 až do 8.7. schází. Kolik to důležitých
událostí v této časové mezeře obecní kronice uniklo?
Pro zajímavost tohoto prvního zachovaného zápisu o schůzi MNV 8.7.1945 uvádí
kronikář doslovné znění tohoto zápisu:

Zápis
o schůzi místního Národního výboru, která se konala dne 8. července 1945.
Za přítomnosti 14 členů NV, byli v této schůzi projednány tyto obecní záležitosti:
1.

Předseda oznámil, že o živnost pekařskou se zajímají dva uchazeči. V této věci bylo
jednohlasně usneseno odročení projednávání až do doby, kdy bude vyřešena žádost
Čeňka Konečného o národní spolehlivosti.

2.

Dále byl projednán všeobecný soupis hospodářského zvířectva a jako sčítací komisaři
byli určeni tito členové NV:
Mellar František, čp.119
Sommer Evžen, čp.124
Vacula Jan, čp.76
Jahn Adolf, čp.2

1. Pak projednán přípis ONV v Opavě, podle kterého se vedou dále státní matriky. Předseda
NV zjistí v Březové osobně, kde se matriky nacházejí a v jakém stavu jsou. Dalším
vedením byl Národním výborem pověřen obecní tajemník František Werdich.
2. Byl vzat na vědomí výnos ONV v Opavě, podle kterého žádosti Němců dle vyhlášky NBS
č.1—45 se budou nyní projednávat u MNV.
Dle přípisu ONV v Opavě zvolena sekce pro obchod a živnosti, a to:
předseda NV František Černoch, čp.150
člen NV František Homola, čp.8
kooptuje se Jaroslav Střílka, obchodník, čp.149
3. Projednána žádost Josefa Geriše o příděl stodoly a pozemku od Němky Beinhauerové.
Žádosti se jednohlasně vyhovuje.
4. Dále zdarma přidělily předměty po Němcích a to Karlu Kocurovi a Josefu Geryšovi, kteří
tyto předměty přihlásili MNV.
Dále přidělil MNV české obecné škole v místě klavír a dvoje lyže od Němce Paulera a
vysavač prachu od Němky Marie Bergrové z Opavy.
5. Německá porodní asistentka Anna Mallarová zažádala o povolení k používání jízdního
kola, což jí bylo MNV povoleno.

František Richter, hostinský v místě, zažádal o osvědčení národní spolehlivosti. Dle
usnesení MNV vyhlásí jeho žádost veřejně, aby občané mohli podat případné námitky.
Dle sdělení předsedy MNV musí obec i nadále dodávati mléko městu Vítkovu. Sčítací
komisaři upozorní místní rolníky, aby dodávka mléka byla větší.
Dále bylo jednáno o místním hasičském spolku a usneseno, aby velitelem zůstal František
Beniške, jak již dříve bylo usneseno MNV (poznámka kronikáře: Byly tedy již podle toho
nějaké dřívější schůze MNV, ale kde jsou o tom zápisy?) Změna ve velení bude oznámena
Zemské hasičské jednotě v Opavě.
Člen MNV Vlastimil Holuša oznamuje, že 22.7.1945 koná se v obci národní slavnost a
prosí MNV, aby se konala pod jeho záštitou, což také bylo schváleno.
Vzat také na vědomí přípis místního spořitelního a záloženského spolku a schváleno
ustanovení právních orgánů této spořitelny až do příštích voleb. Pohledávky, které
spořitelní spolek má u Antonína Paulera a Evžena Alšera, MNV nepřebírá a musí tedy
spořitelní spolek tyto pohledávky ohlásiti patřičným nadřízeným úřadům.
Pak schůze skončena a zápis podepsán.
obecní razítko
podpis: František Černoch, čp.150
před národním výborem

Jak již z tohoto prvního zachovaného zápisu je zřejmo, schůze MNV jsou zrcadlem
života v obci a možno ze zápisů o schůzích rekonstruovat život v obci. Když k těmto zápisům
kronikář použije i výpisy ze školních kronik a výpisy ze schůzí místního požárního sboru, pak
dostane dosti věrný obraz o životě obce.
V důsledku toho tato kronika přináší důležitější výňatky ze všech schůzí rady a pléna
MNV.

Schůze MNV 15.7.1945
Na schůzi MNV 15. července byli přítomni všichni členové MNV. Členové MNV
složili do rukou předsedy slib dle směrnic ministerstva vnitra ze dne 19.5.1945.
Bylo vyhověno žádosti učitele Bedřicha Ehlera, učitele Vlastimila Holuše a Huberta
Táborského, revírníka v Jelenici o osvědčení národní spolehlivosti.
Žádosti Anny Černínové z Nového Vrbna a Vincence Konečného z Větřkovic o vyloučení
z platných nařízení pro Němce bylo vyhověno.
Žádost Magdaleny Beniškové v téže věci, byla zamítnuta.
Usneseno, aby pro dosažení čsl. státního občanství byly vykázány (snad doporučeny, pozn.
kronikáře) tyto osoby:

Olga Černochová, čp.150
Anna Konečná s dcerou, čp.23
Štěpánka Králová, čp.32
Štěpánka Černínová, čp.39
Anděla Černuchová, čp.51
Anna Jahnová, čp.25
Marie Hajdušková, čp.91
Emma Kunzová, čp.40
Viktorie Krištofová, čp.138
Hedvika Kopitzová, čp.100
Josef Král, čp.88
Augusta Víchová, čp.84
Olga Víchová, čp.98
Arnošta Knoppová, čp.15
Albína Šenková, čp.43
Růžena Vernerová, čp.104
Zároveň se sdělí úřadům, že v osadě Nové Vrbno není dosud na šesti usedlostech ustanoven
národní správce a že k vykonání nutných zemědělských prací je nutno, aby tam bylo
ponecháno 15 osob německé národnosti (před odsunem Němců, poznámka kronikáře)
Vzato na vědomí, že národního správcovství nad usedlostí po Antonínu Černínovi v Novém
Vrbně se vzdává Karel Kocur.
Usneseno, aby národní správcovství byly uděleny:
a) na majetku Anny Mellarové, čp.140 a to pro obytné stavení a část polností Janu
Černochovi, čp.46 a pro zbytek polnosti Josefu Hoppovi, čp.47.
b) Františku Pekárkovi, čp.128 se přiděluje obytný dům se zahradou od obuvníka Josefa
Cihláře, čp.78.
c) Františku Briovi se přiděluje obytný dům od Roberta Černína, čp.114, též čp.151.
d) Martě Cihlářové se přiděluje rolnická usedlost od Vincence Granzera, čp.19.
e) Janu Mičkovi se přiděluje rolnická usedlost od Vincence Černína, čp.28.

Útulek pro malé děti
Souhlasí se se zřízením útulku pro malé děti, který by trval od 20.7.1945 do konce
prázdnin. Osobní náklad hradí z větší části Okresní péče o mládež a zbytek MNV.
Usneseno, aby předsedou určení členové MNV převzali zemědělské podniky, kde byli
již ustanoveni národní správci a sepsali podrobný inventář movitého a nemovitého majetku.

Stavební komise
Do místní stavební komise byli zvoleni:

František Černoch, předseda MNV
Jan Vacula, čp.76
František Hoppa, čp.130
František Homola, čp.8

Odhadní komise
Do odhadní komise byli zvoleni tito členové:

František černoch, předseda MNV
František Hoppa, čp.130
Robert šenk, čp.7
Vincenc Cihlář, čp.7

Schválena žádost Bohumíra Krajička, čp.55, kolářského mistra, o postavení pásové pily a
povolení živnosti.
Podepsán: František Werdich, zapisovatel

Schůze MNV 25.7.1945
O osvědčení národní spolehlivosti zažádali tito občané:
František Machovský, studnářský mistr a jeho dcera
Protěslava Válková, čp.?
Josef Vícha, rolník, čp.84
Bria Josef, čp. 81
Schváleno, aby jmenovaným bylo osvědčení vydáno.

Obecní kronikář
Pak přečten přípis ONV v Opavě, který žádá, aby pro zdejší obec byl jmenován obecní
kronikář (Nebylo vůbec provedeno! - poznámka kronikáře), který by do konce července
zpracoval veškeré události za dobu okupace, ale také válečné události místní a den
osvobození. Usneseno, aby o tuto práci byl požádán místní rolník Karel Šolaster, čp.31.
(Kronikář byl, ale kronika nebyla zpracována – poznámka kronikáře)

Obnova zemské samosprávy slezské
K otázce samosprávy země Slezské zaujato toto stanovisko: Nejen MNV, ale i veškeré
české obyvatelstvo zdejší obce žádá úplnou obnovu zemské samosprávy slezské a zároveň
hájení historického práva starého zemského města Opavy.
Usneseno, aby všichni občané smíšeného manželství dostávali potravinové lístky pro Čechy.
Usneseno, aby na patřičných místech bylo protestováno a docíleno ponechání zdejšího mlýna.
Byl dán souhlas, aby Richardu Grossmannovi bylo vydáno potvrzení, že pochází z rodiny
smíšené a že se za I. republiky choval slušně.

Schůze MNV 5. srpna 1945
K žádostem Němců o osvobození nošení „N“ v kruhu bylo vyhověno těmto osobám:

Anně Hubnerové, čp.106, Josefu Vladařovi, čp.48, též jeho rodinným příslušníkům, Marii
Hubalové, čp.106,
Štěpánce Hubalové, čp.106, Robertu Hubalovi, čp.106, Marii Hellebrandové, čp.21 a její
dceři Martě i synovi Bohumíru Breyerovi, Františku Černohorskému z Nového Vrbna, jeho
manželce a dceři Olze, druhá dcera Anna se neosvobozuje. Dále Františku Černínovi
z Nového Vrbna, Čp.10 a jeho manželce Marii, rozené Goldové, porodní asistentce Anně
Mellarové a jejím dětem Ottovi a Gerlindě Mellarové a také jejímu bratrovi Františku
Škrobánkovi, Marii Muckové, čp.40, Elišce Cihlářové, čp.149, Černínové Bedřišce, čp.71a,
Antonínu Černínovi z Nového Vrbna, p.1, jeho manželce Anně a dcerám Anně a Idě,
Augustině Víchové, čp.84, Josefu Olbrichtovi a jeho manželce z Nového Vrbna, Anně
Beniškové, čp.8.
Následující žadatelé byli zamítnuti: Josef Malchar s rodinou, čp.?, Vincenc Černín, čp.28
s manželkou, Anděla Sommerová, čp. ?, s třemi dětmi, Richard Granz, čp.19 s rodinou,
Aloisie Grossmannová, čp.84a a její manžel Josef, Eduard Swetlik, čp. ? , s rodinou, Marie
Granzerová, čp.32.

Školní pozemky
Schváleno, že školní pozemky patří nadále škole a čistý výnos patří správci školy.

Knihovna
Za obecního knihovníka zvolen Vlastimil Holuša, učitel.
Na žádost ONV v Opavě byl jmenován František Werdich, řídící učitel, osvětovým
referentem MNV.

Seznam členů MNV
Přípisem ze dne 13. srpna 1945, č.229-45, byl ONV v Opavě sdělen seznam členů
rozšířeného MNV v obci:
František Černoch, čp.150,
František Vladař, čp.60,
František Werdich, řídící učitel,
Evžen Sommer, čp.124
František Beniške, čp.116
František Hopp, čp.130
Vincenc Sommer, čp.26
Vlastimil Holuša, učitel
František Urbánek, čp.97
Eduard Mellar, čp.111
Josef Hopp, čp.38
Jan Vacula, čp.76
Adolf Jahn, čp.2
František Vladař, čp.20
František Homola, čp.8

předseda (komunista)
místopředseda (lidovec)
jednatel (nár. soc.)
1. radní (komunista)
2. radní (nár. soc.)
3. radní (lidovec)
člen (bezpart.)
člen (komunista)
člen (nár. soc.)
(lidovec)
(lidovec)
(komunista)
(komunista)
(lidovec)
(lidovec)

Podepsán: František Werich, obecní tajemník
František Černoch, předseda MNV, čp.150

Schůze MNV 18. srpna 1945
Na přípis ONV v Opavě ze dne 18.8.1945, který pojednává o volbě Prozatímního
Národního shromáždění, byli pro okresní konferenci zvoleni tito delegáti:
František Černoch, předseda MNV, čp.150
František Werdich, řídící učitel, čp.127
František Homola, čp.8, rolník
Josef Hoppa, rolník, čp.38
Nočním hlídačem byl ustanoven Vilém Buček, čp.? , za odměnu 10 Kčs denně.
Usneseno, aby se hrobař staral o hroby padlých ruských vojínů.
Byli jmenováni tito národní správci:
Josef Hluchý, lesník v Novém Vrbně na usedlosti Černohorského, čp.154
Josef Vladař, čp.93 na usedlosti Berntové a Černé Anny
Antonín Murcek, čp.61 na usedlosti Františka Černína v Novém Vrbně
Poznámka kronikáře:
Až do roku 1952 se obecní tajemník podepisoval sám pod své
zápisy o schůzích rady a pléna MNV, pročež v kronice pod zápisy uváděn není. Tam, kde je
podepsán předseda MNV, jsou pod záznamy v kronice uvedeni předseda i tajemník.

Schůze MNV 14. září 1945
Stanovena odměna chovatelům plemenných býků za I. pololetí 1945 a to na jednoho
býka půlročně 3.500 Kčs. Noví chovatelé plemenných býků od 1.7. Karel Hellebrand, čp.71 a
František Hopp, čp.130.

Zemědělská komise
Zvolena zemědělská komise v tomto složení:
František Černoch, předseda MNV, čp.150
František Vladař, čp.60, předseda Jednoty českých zemědělců
Josef Hoppa, čp.38
František Hoppa, čp.130
František Homola, čp.8
František Vladař, čp.20
František Werdich, řídící učitel, čp.127
Dozorčí komise nad národními správci
Do dozorčí komise nad národními správci byli zvoleni: František Černoch, předseda MNV,
čp.150
Adolf Jahn, čp.2, člen MNV
Vacula Jan, čp.76, člen MNV

Schůze MNV 17. října 1945
Schválena elektrizace osady Nového Vrbna.

Odměny funkcionářům MNV
Schváleny odměny obecním funkcionářům, a to:
Odměna předsedovi MNV
obecnímu tajemníku
zásobovacímu referentu
pokladníkovi
obecnímu poslu

700 Kčs
1000 Kčs
800 Kčs
200 Kčs
200 Kčs

Stanovena úhrada za úřední cesty do Opavy 80 Kčs a do Vítkova 30 Kčs.

Rozpočet do konce roku 1945
Výdaje:
Příjmy:

99 653 Kčs
74 420 Kčs

Schodek se uhradí

z pokladní hotovosti 6 500 Kčs
z volných vkladů 18 733 Kčs
Takto stanovený rozpočet se schvaluje.

Schůze MNV 16. prosince 1945
MNV stanovil odměnu pro opatrovnici 500 Kčs měsíčně za vedení útulku pro děti zemědělců.

Služba v milici – odměna
Stanovena odměna za službu v milici Karlu Demlovi a to za 15 dnů po 30 Kčs = 450
Kčs a za noční hlídku 50 Kčs za jednu noc.
Cena palivového dříví stanovena 60 – 80 Kčs plm.
stavebního dříví
200 Kčs
pro modřín
40% přirážka

Vedoucí úloha KSČ
V roce 1945 bylo v místní organizaci mnoho členů KSČ. Do roku 1948 hodně členů
odpadlo. Po roce 1948 se aktivita částečně zlepšila, od roku 1958 se činnost ustálila a
schůzová činnost je pravidelná: každý měsíc je svolána 1 členská schůze a 2 výborové schůze.
Na těchto schůzích se projednávají základní úkoly zvláště obce, JZD (od roku 1958) a hlavně
kádrové obsazení MNV, představenstva JZD a dalších složek Národní fronty (NF).

Podstatně lepší činnost se datuje od roku 1960.
Informace:Robert Mareth, tajemník

Činnost požárníků
Škoda, že zápisy o činnosti požárníků ve Větřkovicích z roku 1945 se nezachovaly. O
požárnících ve Větřkovicích je známo, že jsou to lidé obětaví, své povinnosti konají vzorně a
jsou také zapojeni do kulturní činnosti v obci.
První zachovaný zápis o činnosti místních požárníků je z 3. října 1946.

Činnost jiných spolků a organizací
O činnosti jiných spolků a organizací z roku 1945 se nezachovaly žádné zprávy.

Zemědělství
Poměry zemědělské ve Větřkovicích v roce 1945 byly sice chaotické, ale brzy se
ustálily. Je známo, že místní zemědělci dobře rozumí jak rostlinné tak i živočišné výrobě a
jejich vzorně obdělané role budily závist. Povinné dodávky státu plnili svědomitě.

Národní škola
Dne 10. června 1945 nastupuje opět řídící učitel František Werdich. Učí ve dvou třídách
děti české a v třetí třídě děti německé. Tak se učí do 12.7.1945.
Zapsal: František Werdich, řídící učitel

Školní rok 1945 – 1946
Školní rok byl zahájen 3. září 1945. Celkový počet zapsaných dětí činil 108 žáků.

Náboženství
Všech 108 žáků bylo náboženství římsko – katolického.

Učitelstvo
Řídící učitel František Werdich převzal vyučování v II. třídě, které mělo 2 oddělení.
Učitel Vlastimil Holuša převzal vyučování v I. třídě, které mělo dvě oddělení.
Učitelka domácích nauk Ludmila Benišková vyučovala ve dvou odděleních 6 hodin
týdně. Její kmenová škola jsou Větřkovice s docházkou do Březové, Jančí a Jelenic.
Dnem 1. října nastupuje učitel Vlastimil Holuša presenční vojenskou službu a obě třídy
vyučuje do 1. prosince 1945 řídící učitel sám. Dne 1. prosince 1945 nastupuje maturant Josef
Cícha jako výpomocný učitel a přebírá II. třídu.
Dne 1. ledna 1946 ustanovena na zdejší škole učitelka Stanislava Novotná z okresu
přerovského.

Zrušení školy v Novém Vrbně
Pro naprostý nedostatek českých dětí v osadě Nové Vrbno, byla tato škola zrušena a 3
děti z Nového Vrbna navštěvovaly zdejší školu.

Inspekce
Dne 14. května 1946 provedl okresní školní inspektor Čeněk Gardelka inspekci zdejší
školy.

Oslavy
1) Oslava dne 14.9.1945 – úmrtí presidenta T. G. Masaryka. Oslava se konala za účastí
všech členů MNV, požárního sboru, sboru SNB a asi 200 občanů a všech žáků zdejší
školy. Pietní proslov přednesl před krásně vyzdobeným jevištěm řídící učitel Werdich,
recitace učitel Holuša.
2) Velká oslava 28. října, jako první v osvobozené vlasti měla tento průběh: Všichni žáci
s učitelským sborem, s členy MNV, hasičstva, mužstva SNB a občanstva se shromáždili u
hasičské zbrojnice a s hudbou pochodoval průvod do farního kostela, kde byly
bohoslužby. Po bohoslužbách se pochodovalo do sálu Františka Richtra. Slavnostní
proslov měl řídící učitel Werdich. Recitace, básně a písně přednesly jednak děti
z mateřské školy a žáci školy obecné.

Vánoční divadelní hra
Dne 16. prosince 1945 sehrály děti z obecné a mateřské školy divadelní hru vánoční a
chudé děti byly podarovány. Přispěla Okresní péče o mládež, MNV a rodičovské sdružení.
Vánoční hru dobře nacvičili učitel Josef Cícha s učitelkou mateřské školy. Hra se všem líbila
a čistý výnos 540 Kčs byl dán pro nadílku chudým dětem.
Další oslava se konala 7. března 1946. Oslava byla jen školní. Třídní učitelé přednesli
proslov žákům. Žáci recitovali a zazpívali písně k tomuto dni.
Dne 4. května 1946 bylo uctěno prvé výročí květnové revoluce školní slavností, kterou
pěkně připravil učitel Josef Cícha.
Dne 27. května 1946 byla veřejná oslava narozenin presidenta Dr. Edvarda Beneše.

Prázdniny
Ve školním roce 1945 – 1946 byly prodlouženy vánoční prázdniny a trvaly od 16.
prosince 1945 do 15.1. 1946 a to pro nedostatek otopu.

Konec školního roku
Školní rok 1945 – 1946 končil 22. června 1946

Návštěva školní
Průměr nezameškaných půldnů 96,8%, omluvených 3,2%.
Od 1. ledna 1946 byla třídní v 1. třídě Stanislava Novotná, učitel. čekatelka, třídním ve
2. třídě František Werdich, řídící učitel a třídním ve 3, třídě Josef Cícha, výpomocný učitel
( Podle zápisu Františka Werdicha,
řídícího učitele)

Mateřská škola - historie
Členové hasičského sboru ve Větřkovicích za přispění obecního zastupitelstva vystavěli
v roce 1925 nové hasičské skladiště a při tomto skladišti byla přistavěna mateřská škola.
Obecní zastupitelstvo se postaralo o věcné potřeby školy a osobní náklad převzala
Matice Opavská v Opavě, která ustanovila od 15.10.1925 za první učitelku Hildu Ruthovou.
Pro školní rok 1925 – 1926 bylo zapsáno 10 hochů a 11 dívek a lékařským dozorem byl
pověřen Dr. Josef Parák z Hradce.
V roce 1926 převzala hrazení osobního nákladu Ústřední Matice školská v Praze.
V roce 1926 odchází z obecné školy řídící učitel Augustin Maiwald, který byl správcem na
mateřské škole ve Větřkovicích a nastoupil na místo řídícího učitele v Neplachovicích, kam se
dobrovolně přihlásil. Pedagogickým správcem je jmenován učitel František Směja a po jeho
odchodu Theodor Gelnar.
Pro školní rok 1927 – 1928 je opět za učitelku ustanovena Hilda Ruthová a za
opatrovnici Marie Dubová, choť stolařského mistra. Začátek školního roku 1927 – 1928 je
dne 18.8.1927. Ve školním roce 1927 – 1928 nastaly ve vedení mateřské školy změny: 1.
října odchází učitelka Hilda Ruthová a místo ní nastupuje dne 29. října 1928 učitelka Helena
Štrýblová z Kolovče u Domažlic. Opatrovnicí je ustanovena Amálie Dubová, manželka
kolářského mistra.
Ve školním roce 1928 – 1929 nejsou žádné změny.
Ve školním roce 1929 – 1930 je pedagogickým správcem řídící učitel František
Werdich, který na zdejší dvoutřídní škole nastupuje místo dne 1. ledna 1929. Dne 1. července
je jmenován učitel Theodor Gelnar řídícím učitelem v Leskovci.
Ve školním roce 1931 – 1932 odchází učitelka Helena Štrýblová na vlastní žádost a
místo nastupuje dne 26.8. 1931 Iréna Hanzlíková z Mokrých Lazců.
Ve školním roce 1932 – 1933 jest učitelka Iréna Hanzlíková jmenována správkyní
mateřské školy. Zmíněná učitelka zde učí až do 1. října 1937 a odchází na Hradec.

Zrušení mateřské školy Němci 20.10.1938
1.říjnem 1937 nastupuje místo Božena Honzová, která zde působí až do 28.10.1938.
V tento den německé okupace úřady zrušují mateřskou školu.

Zrušení českého hasičského sboru v roce 1939
Budova českého hasičského sboru je i s mateřskou školou zabrána Němci. Český
hasičský sbor byl v roce 1939 zrušen a česká mateřská škola proměněna v německou. Tento
stav trval až do osvobození.
Již dne 10.6.1945 nastoupila místo učitelky Božena Werdichová. Provedla zápis, při
kterém se přihlásilo 30 českých dětí.

Školní rok 1945 –1946
Školní rok 1945 – 1946 byl zahájen 3. září 1945. Bylo zapsáno celkem 30 českých dětí,
z toho 18 děvčat. Všichni jsou národnosti české a římsko katolického vyznání.

Učitelstvo
Na mateřské škole opětně ve školním roce 1945 – 1946 vyučuje Božena Werdichová.
Pomocná síla je Marie Lichovníková, která zastává službu do 1.5.1946, kdy odchází do
Vítkova. MNV ustanovuje od 1.5.1946 za pomocnou sílu Amálii Dubovou.

Inspekce
Prohlídku mateřské školy vykonal dne 14. května 1946 okresní inspektor Čeněk
Gardelka.

Oslavy
Ve školním roce 1945 – 1946 byly na škole tyto oslavy:
1) Oslava 14. září – úmrtí presidenta T.G. Masaryka. Oslava se konala v sále hostince
Františka Richtra za účasti všech členů MNV, hasičského sboru, sboru SNB, asi 200
občanů a všech žáků obecné i mateřské školy. Pietní proslov přednesl řídící učitel
František Werdich, recitace učitel Holuša.
2) Velká oslava 28. října 1945 jako první v osvobozené vlasti měla tento průběh: Všichni
žáci mateřské i obecné školy s učitelským sborem, s členy MNV, hasičstva a občanstva se
shromáždili u hasičské zbrojnice a s hudbou pochodovali do farního kostela, kde byla
děkovná bohoslužba. Po bohoslužbách se pochodovalo do sálu Františka Richtra.
Slavnostní proslov měl řídící učitel František Werdich, recitace a písně přednesli jednak
děti mateřské školy a žáci obecné školy.
3) Dne 16. prosince 1945 sehrály děti z mateřské a obecné školy vánoční divadelní hru a
chudé děti byli podarovány. Přispěla Okresní péče o mládež, MNV a rodičovské sdružení.
Hra se všem líbila a čistý výnos 540 Kčs byl dán jako příspěvek pro nadílku chudobným
dětem.
Další oslava se konala 7.4.1946. Oslava byla jen školní.
Dne 27. května 1946 se konala veřejná oslava narozenin presidenta Dr. Edvarda Beneše.
Ve školním roce 1945 – 1946 byly prodlouženy vánoční prázdniny a trvaly od 16.
prosince 1945 do 15. ledna 1946 a to pro nedostatek otopu.

Návštěva školní
Návštěva školy byla vcelku dobrá. Vyskytlo se několik případů záškrtu. Škola byla
desinfikována. Zdravotní stav dětí dobrý.

Kulturní činnost na vesnici
Zemědělec se musí starat o to, abychom měli co jíst a jak zřejmo ze zápisů místních škol, o
kulturu v obci se starají ponejvíce učitelé.

Ve Větřkovicích při veřejných oslavách účinkovali vždy učitelé a školní děti. Děti zpívaly,
tančily, recitovaly, hrály divadla a dokonce se v jejich činnosti setkáváme i s „Dětským
plesem“, který je velmi přitažlivý svou roztomilostí.
Řekněme si to upřímně: kdyby na různých oslavách nebylo účinkujících učitelů a školních
dětí – tohoto nedocenitelného poutače – vyhlížela by návštěva oslav v obci velmi uboze. Ale
když oslavu pořádá škola (ovšem s rodičovským sdružením, případně i s pomocí masových
organizací), jistě se na účinkující dítě přijde podívat maminka, tatínek, sourozenci, tetičky a
strýčkové, ba i stařenky a staříci, tedy kdekdo z rodiny. A tak se při oslavách naplní sál do
posledního místečka. Učitel přednese proslov vztažný k oslavě a tak se občané dovědí o účelu
oslavy, což je to hlavní. Následuje vystoupení dětí, které je sledováno s velkým zájmem.
Jisté jest, že místní školy zůstanou v obci i nadále v čele osvěty.
-Kr-

Pohyb obyvatelstva
V roce 1945 se v obci narodilo 17 dětí, 12 osob zemřelo a bylo uzavřeno 5 sňatků. (viz
strana 507)

Zajímavosti. Různé:
Politická roztříštěnost za první republiky
Za první republiky v letech 1918 – 1938 jsme byli smutně proslulí politickou
roztříštěností. Činnost vyvíjely tyto politické strany:
1) Republikánská strana agrární
2) Československá strana sociálně demokratická
3) Československá národně socialistická
4) Komunistická strana Československa
5) Československá strana lidová
6) Německá soc. demokratická strana
7) Autonomní blok Hlinka
8) Bund der Landwirte
9) Deutsch. christ. Volkspartei
10) Živnostenská strana
11) Německá křesť. sociální strana a maď. národní
12) Henleinova strana
13) Fašistická strana
14) Národní sjednocení

Politické strany od roku 1945
1)
2)
3)
4)

Po osvobození vlasti Rudou armádou vznikly v naší republice čtyři politické strany:
Československá strana komunistická
Československá strana soc. demokratická, která byla koncem roku 1948 sloučena s KSČ
Československá strana lidová
Československá strana socialistická

Poznámka kronikáře: Obecní kronika je psána více pro budoucí pokolení, různá data
podléhají stálým změnám a proto je dobré v kronice zachovat dnešní pohled na naši
republiku.

Československo24
Oficiální název:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Hlavní město:
Úřední řeč:
Měna:

Československá socialistická republika
127.860 km2
13 692.000
Praha (1 000 000 obyvatel)
čeština, slovenština
koruna = 100 haléřů

Státní zřízení
Podle ústavy přijaté Národním shromážděním 11.7.1860 je Československo
socialistický jednotný stát dvou rovnoprávných bratrských národů – Čechů a Slováků,
založený na pevném svazku dělníků, rolníků a inteligence, v jehož čele je dělnická třída.
Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy: státní, které je
vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), družstevní, které je v majetku lidových družstev.
Kromě toho ústava připouští drobné soukromé hospodářství, založené na osobní práci a
vylučující vykořisťování cizí pracovní síly.
Nejvyšším orgánem státní moci a jediným celostátním zákonodárným sborem je
Národní shromáždění, které má 300 poslanců a volí se na čtyři léta. Volební právo do všech
zastupitelských sborů je obecné, rovné a přímé tajným hlasováním. Volit může každý občan,
který dosáhl 18 let a zvolen může býti ten, kdo dosáhl 21 let.
Voleb do Národního shromáždění 12.6.1946 se zúčastnilo 99,68% zapsaných voličů.
Pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 9,059.837 hlasů, tj. 99,86%.
Rozdělení poslaneckých mandátů podle stranické příslušnosti:
Strany

Mandáty

Komunistická strana Československa
Komunistická strana Slovenska
Československá strana lidová
Československá strana socialistická
Strana slovenské obrody
Strana svobody
Bez stranické příslušnosti

157
62
16
15
4
2
44
300

Celkem

V čele státu je president volený na 5 let (v r.1964 opět zvolen presidentem s. Antonín
Novotný) Národním shromážděním a je mu také zodpovědný. President mj. zastupuje stát
navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, jmenuje a odvolává předsedu a ostatní
členy vlády a součastně je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Presidentem může být
zvolen každý občan volitelný za poslance Národního shromáždění, vysloví-li se pro něho

nejméně tři pětiny poslanců Národního shromáždění. Od 19.11.1957 vykonává tuto funkci
Antonín Novotný, narozený 10.12.1904, který je zároveň také prvním tajemníkem ÚV
Komunistické strany Československa.
Národním orgánem státní moci a správy na Slovensku je Slovenská národní rada, složená z
87 poslanců volených na čtyři roky. Do pravomoci Slovenské národní rady mj. patří usnášet
se v souladu s celostátním zákonodárstvím na zákonech národní nebo regionální povahy,
pokud je to třeba k zabezpečení všestranného hospodářského a kulturního rozvoje Slovenska.
Výkonným orgánem Slovenské národní rady je 16 členné předsednictvo, z jehož řad jsou
voleni pověřenci slovenské národní rady, kteří působí v oborech státní správy stanovených
zákonem. Poslední volby do Slovenské národní rady se konaly 12.6.1960 (další v roce 1964).
Pro kandidáty Národní fronty hlasovalo 2,511 281 voličů, tj. 99,79%.
Administrativně se ČSSR dělí na kraje, okresy a obce. Územní rozdělení ukazuje tento
přehled:

Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Severočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský

Sídlo
kraje
Praha
Praha
Č. Budějovice
Plzeň
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Ostrava

Rozloha
v km2
185
11 297
11 349
10 866
7 817
11252
15 019
11 066

Počet
okresů
12
8
10
10
11
14
10

Počet
obyvatel
998 690
1 256 052
651 052
846 510
1 137 730
1 216 616
1 880 145
1 669 56725

Západoslovenský
Středoslovenský
Východoslovenský

Bratislava
Báň. Bystrica
Košice

14 859
17 970
16 180

12
12
9

1 725 440
1 219 248
1 047 174

78 851
49 009

75
33

9 657 002
3 991 862

108

13 648 864

Kraj

České kraje
Slovenské kraje

ČSSR ..................................................................... 127 860

Orgány státní moci a správy v krajích, okresech a obcích představují národní výbory, jejichž
poslanci se volí na čtyři roky. Národní výbory spojují ve své práci plnění úkolů celostátních
se zajišťováním zvláštních potřeb svých obvodů a zájmu občanů.
Státním svátkem ČSSR je 9. květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
v roce 1945.

Vztahy SSSR k ČSSR
Bratrské vztahy českého a slovenského lidu k Sovětskému svazu mají své hluboké
kořeny a dlouholetou tradici. Již koncem roku 1924 byl v předválečné Československé

republice založen přípravný výbor Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým
Ruskem. V roce 1930 byl založen Svaz přátel SSSR, který se záhy stal mnohatisícovou
organizací, jejíž členové – bez rozdílu politické příslušnosti – propagovali přátelství
k Sovětskému svazu a později i mobilizovali k obraně nezávislosti republiky.
Zatímco pracující projevovali k Sovětskému svazu své přátelství a solidaritu, buržoazní
vláda se velmi ochotně účastnila různých akcí a kampaní západních imperialistů proti SSSR.
Teprve v roce 1934 uznala Sovětský svaz de jure a v květnu 1933 s ním uzavřela smlouvu o
vzájemné pomoci, která však byla vázána na Francii a Anglii. V osudných dnech Mnichova
v roce 1938 odmítla nabízenou sovětskou pomoc, kapitulantsky přijala mnichovský diktát a
podřídila se zájmům západních imperialistů.
Základem naší nové lidově demokratické republiky se stala smlouva o přátelství,
vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943. Šest článků této smlouvy
ovšem už dávno nevyjadřuje všechno, co je dnes její životní náplní, a to na všech úsecích
našeho politického, hospodářského a kulturního života. Jistě není třeba rozvádět politickou
spolupráci, o které je jinak podrobněji pojednáno na jiném místě, jen tolik uveďme, že již
sama existence Sovětského svazu a jeho mírová zahraniční politika má přímo životní význam
pro náš stát.
Jak např. vyhlíží hospodářská spolupráce mezi SSSR a ČSSR poznáme z toho, že od
roku 1945 do roku 1960 si ČSSR a Sovětský svaz vzájemně dodaly zboží za 68 miliard Kčs.
Dne 28.4.1960 byla v Praze podepsána dlouhodobá obchodní dohoda na léta 1961 –
1965, podle níž dosáhne obrat výměny zboží více než 54 miliard Kčs. V těchto letech dodá
SSSR do ČSSR např. 38 miliónů tun železné rudy, 680 000 tun manganové rudy, 22 milionů
tun ropy, 8,5 miliónů tun kamenného uhlí, 300 000 tun bavlny, značné množství barevných
kovů a řadu jiného zboží. Značně se zvýší dodávky sovětských strojů a zařízení. SSSR např.
dodá 15 000 traktorů, 1240 rýpadel, zařízení pro linku vysokého elektrického napětí mezi
Rumunskem a ČSSR, zařízení textilního průmyslu, obráběcí stroje atd. Stejně jako
v předchozích letech bude nám SSSR dodávat také obilí a některé jiné potravinářské zboží.
Ve stejném období 1961- 1965 dodá zase ČSSR do Sovětského svazu asi 12 000
třískových obráběcích strojů, 760 dieselových lokomotiv, 623 elektrických lokomotiv pro
hlavní dráhy, 115 000 tun válcovacího zařízení, 25 000 km silonového kabelu, 715 000 tun
cukru, více než 63 000 000 párů obuví a řadu jiného zboží.
Sovětský svaz zaujímá první místo v čs. zahraničním obchodě, na němž se podílí plnou
třetinou.
Zahraniční obchod ČSSR a SSSR v miliónech Kčs (1948 – 1959)26
Rok
1948
1950
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Vývoz do SSSR
865
1425
2313
2510
2900
3085
2866
3579
4229

Dovoz ze SSSR
863
1487
2476
2522
2631
2808
3856
3253
4305

Obrat
1728
2912
4789
5032
5531
5893
6722
6832
8534

Pomoc dodávkou potravin v r.1947
Za neobyčejně výhodných podmínek uskutečnil SSSR v r. 1947 mimořádnou dodávku
pšenice, žita a rýže, která pomohla čs. lidu odstranit následky katastrofálního sucha a
neúrody.

Hirošima. Hrůzy hromadného vraždění atomovou bombou
Dne 6. srpna 1945 ve 2,45 hod. po půlnoci startovaly tři americké bombardéry z letiště
na Mariánských ostrovech a zamířili k Hirošimě. Bojový úkol zněl: první atomové
bombardování v dějinách lidstva. V 8,10 hodin jeden z bombardérů, letící ve výšce 8500
metrů, najednou zastavil motory, při přeletu nad městem shodil bombu a rychle odletěl zpět.
Bomba vybuchla ve výšce 570 metrů, ve vzdálenosti 25 m jihovýchodně od nemocnice Šima.
Bylo 8,15 hodin ráno.
V Hirošimě bylo zabito 78 150 lidí a raněno 37 425 lidí. Tlaková vlna a požár zničili
téměř 70 000 domů. Velké město se v okamžiku změnilo v kouřící hromadu trosek.

Nagasaki
Druhá atomová bomba byla shozena na Nagasaki 9. srpna 1945 v 11,02 hod. Výbuchem
bylo zabito 73 884 lidí a raněno 74 909 osob.27
Dnes však obě města jsou již obnovena a jsou ještě krásnější než dříve. Přesto však žije
v lidech celého světa slovo Hirošima i slovo Nagasaki jako varování před hrůzami atomové
války, která by tentokráte zničila téměř celý svět.

Rok 1946
Politická situace
Volby do Národního shromáždění 26.5. 1946, Dvouletka
V prvních poválečných parlamentních volbách 26. 5. 1946 zvítězila Komunistická
strana Československa, pro jejíž politiku se vyslovilo v českých zemích přes 40% voličů.
Nová vláda v čele s Klementem Gottwaldem sestavena v červenci 1946, vyhlásila dvouletý
plán obnovy a výstavby národního hospodářství na léta 1947 - 1948.28

Boj za mír!
V květnu roku 1945 dozněl poslední výstřel válečných zbraní a za posledním krvavým
dějstvím druhé světové války spadla opona. Tím okamžikem začla však druhá nekrvavá válka
- válka studená, - která ožebračuje národy celého světa, neboť výdaje na zbrojení jsou
nepředstavitelné.
Pokud Sovětský svaz bojoval po boku západních mocností k zničení fašistického moru,
byl svým spojencům dobrý a užitečný, avšak ihned po skončení války začali tito spojenci
pomýšlet na zničení komunismu, aby zachránili majetky vykořisťovatelů - bohatých
fabrikantů. Denně chrlí štvavými vysílači do celého světa, a zvláště do zemí komunistického
tábora, spousty nehorázných lží o "bídných poměrech" v socialistických státech, aby
rozleptali důvěru lidu k vládám těchto států. Posílají k nám špiony a diversanty, ale marně,
náš lid stojí na stráži a odráží veškeré útoky "studeného" nepřítele.
V západních státech vydávají četné miliardy dolarů na válečnou výzbroj a státy
v mírovém táboře musí s tímto zbrojení držet krok, aby nebyly přepadeny a zničeny.
Náš statečný lid, stojící pevně po boku Sovětského svazu, je si jist, že kapitalismus
neprojde !
-Kr-

Schůze MNV 10. 2. 1946
Hřiště
Bylo odhlasováno, aby obec na veřejné hříště se ucházela o pozemek ve výměře 0,75 ha
za německou školou, který obhospodařuje národní správce Marta Cihlářová.

Vyvlastnění pozemku pro obec
Členové MNV souhlasí, aby obec pro veřejné účely vyvlastnila pro sebe nutný pozemek
po Němci Antonínu Paulerovi, nynější národní správce Otto Werner.

Přidělení pozemků Františku Jahnovi
Dobrovolně mění pozemky Jan Bria za pozemky od Marie Berntové v Novém Vrbně a
pozemky, které dosud měl Jan Bria v národní správě, se přidělují Františku Jahnovi.

Přidělení louky Edvínu Machovskému
Louka Marie Berntové z Nového Vrbna byla přidělena Edvínu Machovskému čp. 37.

Výměna stavebního místa
František Jahn, čp. 27 a Josef Černoch, čp. 51 se dohodli na dobrovolné výměně
stavebního místa za stejnou výměru zemědělské půdy od Františka Jahna. K této výměně
musí však rodiče Františka Jahna dát protokolární souhlas.

Úklid ve škole
Úklid ve škole byl zadán Malce Dubové, čp. 147

Protest proti přidělení části obce k měšťanské škole v Jelenicích
Proti přidělení části obce k újezdní měšťanské škole v Jelenicích podá MNV odvolání
k okresnímu školnímu výboru v Opavě.

Místní školní rada
Do místní školní rady byli aklamací zvoleni:
Josef Hoppa,
čp. 38
František Hoppa,
čp. 130
František Beniške,
čp. 116
František Šamárek
čp. 3
Náhradníci:
Jan Vacula,
Adolf Jahn,
František Vladař,

čp. 76
čp. 2
čp. 58

Příděl skály pro obec
Odhlasováno, aby si obec podala žádost na příděl skály z německé usedlosti čp. 21, kde
je národním správcem František Hoppa. Jmenovanému slíbeny jisté úlevy. O skálu se bude
starat obecní komise:František Hoppa, František Urbánek a Eduard Mellar.

Schůze MNV 22. 2. 1946
Žádosti o zachování nebo vrácení čsl. státního občanství
Byly projednány žádosti o zachování nebo vrácení československého státního
občanství. Následující žádosti nebyly doporučeny k příznivému vyřízení:
Černín Vincenc,
čp. 28
Král Josef,
Blasiusová Ema,
čp. 69
Hausner František, čp. 111
Butschek Ferdinand, čp. 45
Butschková Marie, čp. 45
Světlík Eduard,
čp. 60a
Jmenované osoby již za I. republiky podporovaly nacistické hnutí a podporovaly
německou školu.

K příznivému vyřízení se doporučují žádosti:
Anna Mellarová,
čp. 140
Beniške Jan,
čp. 18
Škrobánek František, čp. 140
Beniške Adolf,
čp. 18
Sommerová Anděla, čp. 126
Benišková Anna,
čp. 18
Mellarová Růžena, čp. 116
Víchová Augusta,
čp. 84
Kopitzová Juliána, čp. 100
Hellebrandová Marta, čp. 21
Breyer Bohumír,
čp. 21
Hellebrandová Marie, čp. 21
Dále se doporučují k příznivému vyřízení tyto žádosti (smíšené manželství):
Hilscherová Berta, čp. 35
Víchová Olga,
čp. 98
Kopitzová Hedvika, čp. 100
Konečná Anna,
čp. 23
Viesner Jan,
čp. 126

Komise pro převzetí jištěného majetku po Němcích
Do komise pro převzetí zajištěného majetku po Němcích byli zvoleni:
František Černoch,
předseda MNV
František Vladař,
čp. 58
František Beniške,
čp. 116

Komise pro odsun Němců
Zvolena tato komise pro odsun Němců:
Mellar Eduard,
čp. 119
Vincenc Lichovník,
čp. 12
František Urbánek,
čp. 97
Komice provede úřední uzavření bytů.

Finanční komise
Do finanční komise byli zvoleni tito členové MNV:
František Homola,
čp. 8
František Beniške,
čp. 116
František Urbánek,
čp. 97
Politické strany navrhly tyto členy MNV:
František Šamárek,
čp. 30 (lidovec)
Jan Vladař,
čp. 30 (nár. socialista)
Josef Hluchý,
čp. 13 (nár. socialista)
Karel Hellebrand,
čp. 71

Příděl krav z americké podpůrné akce
Ve volných návrzích byl projednán výnos o přídělu krav z americké podpůrné akce.

Schůze MNV 16. března 1946
Žádosti místních Němců o čsl. státní občanství
K příznivému vyřízení byly doporučeny žádosti místních Němců ze smíšeného
manželství. Jsou to:

Hubal Robert,
Štěpánka Králová,
Arnošta Knoppová,
Marie Klezlová,
Růžena Vernerová,

čp. 32
čp. 32
čp. 19
čp. 126
čp. 104

Hubalová Marie,
Benková Marie,
Anežka Venclová,
Anna Jahnová,

čp. 32
čp. 10
čp. 135
čp. 25

Příděl lesů
Ve volných návrzích probráno: příděl lesů německých občanů obcím a družstvům,
prodej obecního hostince (doporučuje se více nájem tohoto hostince).

Schůze MNV 6. 4. 1946
Schválena žádost Cyrila Šillera, čp. 80 o příděl zříceného domu čp. 63 i se zahradou.

Odměna chovatelům býků
Určena odměna chovatelům býků obnosem 2 600 Kčs za II. pololetí 1945 a schváleno,
že chovatelé býků neplatí z vlastních krav žádný poplatek.

Žádosti o vrácení čsl. státního občanství
Projednány žádosti o vrácení čsl. státního občanství a příznivě vyřízeny tyto žádosti:
Rudolf Breyer,
čp. 100
Olga Černochová,
čp. 150
Albertina Šenková,
čp. 43a
Štěpánka Černínová, čp. 39
Angela Černochová, čp. 51
Nedoporučují se ke kladnému vyřízení žádosti:
Mičková Marie
a
Josef Hellebrand
Jiným MNV se odešlou žádosti:
Mička Josef
a
Hildegarda Gillesová

Přiskolení k měšťanské škole
MNV souhlasí s přiškolením zdejší obe k obvodové měšťanské škole ve Vítkově a
zároveň nesouhlasí s přidělením k měšťanské škole v Jelenicích. Při komisionálním jednání
bude obec zastupovat řídící učitel František Werdich.

Schůze MNV 18. 5. 1946
Obec přebírá lesy po Němcích
Usneseno, aby obec převzala lesy po bývalých německých rolnících a to ve výměře 53
ha 20 arů. Lesní dohled od 1. 6. 1846 svěřen členu MNV Eduardu Melarovi za měsíční
odměnu 400 Kč.
Ve volných návrzích probráno:

Opravy
Oprava hřbitovní zdi, četnické stanice, nové okno v obecní kanceláři.

Kanalizace
Před hostincem Richtra bude provedena kanalizace.
Zbylé cementové tašky z obecního hostince musí býti vráceny.

Schůze MNV 28. 7. 1946
Kostelní záležitosti
Jednáno o kostelním rozpočtu na rok 1946 a stanoveny odměny:
varhaníkovi ročně
4. 800 Kč
kostelníkovi ročně
3.600 Kč
šlapači měchů ročně
600 Kč
Dle těchto schválených odměn se stanoví kostelní přirážka na rok 1946.
Schválen návrh zdejšího farního úřadu na jmenování kostelních hospodářů:
Františka Černocha,
čp. 150
Josefa Šenka,
čp. 34a
Františka Homolu,
čp. 8
otec: Josef Hoppa,
čp. 38

Zemědělská komise
Komise zemědělská byla rozdělena na tyto odbory:
a) pro obilní kontingenty, vedoucí Frant. Beniške, čp. 116
b) pro kontingent a soupis hospod. zvířat, vedoucí František Urbánek, čp. 97
c) pro soupis mléka:
Vladař František, čp. 58
Vladař František, čp. 52
Cyril Šiler, čp. 80
d) pro výpis mléka: František Černoch, čp. 150

Stavební komise
Do stavební komise byli zvoleni:
František Černoch, čp. 150
Josef Schiller,
čp. 80
Homola František, čp. 8, předseda MNV

Místní školní rada
Místní školní rada zůstává beze změny. Za zemřelého Jana Vaculu zvolen Jan Vladař,
čp. 30.

Pokladník chudinského fondu
Za pokladníka chudinského fondu zvolen Robert Šenk.

Žňový referent
Za žňového referenta zvolen Adolf Homola, čp. 90.

Schůze MNV 12.8. 1946
Finanční komise
Do obecní finanční komise byli zvoleni z pléna MNV tito členové:
za čsl. stranu lidovou :
Bohumil Krajíček, čp. 55
Schiller Cyril, čp. 80
za čsl. stranu nár. soc.:
Černoch František, čp. 150

Odměna za noční hlídku
Odměna za noční hlídku byla zvýšena na 20 Kčs denně.

Domovské právo
Do zdejšího domovského svazku byl přijat od 12. 8. 1946 Josef Knopp, čp. 122.

Volné návrhy
Volné návrhy: Není námitek, aby se ze zajetí vrátil Jan Černín z Nového Vrbna, čp. 3.

Odsun Němců - rodiny, které v obci zůstanou
Usneseno, aby pro odsun nepřišly v úvahu tyto rodiny:
Richard Sommer,
čp. 24
Josef Vladař,
Josef Grossmann,
čp. 84
Josef Hellebrand,

čp. 48
čp. 20a

Schůze MNV 1. 9. 1946
Za odstoupivšího člena rolnické komise Františka Werdicha zvolen Jan Vladař, čp. 30.

Odměna za plemenného býka
Pro první pololetí 1946 stanovena odměna za 1 plemenného býka obnosem 2.600 Kčs.
Chovatelé za své krávy neplatí příspěvek.

Schůze MNV 22. 10. 1946
Přiznání státní a národní spolehlivosti
Státní a národní spolehlivost byla přiznána těmto manželkám:
Manželce:
Richarda Šenka, čp.43
Františka Černína, čp. 39
Františka Černocha, čp. 150
Karla Krále, čp. 32
Otto Vernera, čp. 104
Jana Víchy, čp. 98
Josefa Jahna, čp. 25
Marii Kleslové, čp. 126
Jana Víchy, čp. 84

Schůze MNV 22. 11. 1946
Pronájem obecného hostince
Pronájem hostince byl ve zvláštní schůzi MNV schválen na roční nájemné 7.200 Kčs.

Obecní rozpočet
Pobrány a schváleny účty za správní rok 1945.
Podrobně probrán obecní rozpočet i s rozpočty vedlejšími na správní rok 1947 a
schválen.

Žádosti o státní a národní spolehlivost
O státní a národní spolehlivost zažádaly tyto osoby:
Magdalena Benišková,
Marie a Marta Hellebrandovy, čp. 21
Hedvika Kopitzová, čp. 100
Arnoštka Knoppová, čp. 15
Usneseno, že osvědčení o státní a národní spolehlivost se vydá Arnoštce Knoppové, čp.
15.
Ohledně zbylých žadatelů usneseno, aby veřejnou vyhláškou bylo občanstvo
upozorněno, může-li podat nějaké námitky.

Školní záležitosti
Volné návrhy: Usneseno, aby měšťanské škole ve Vítkově byl na rok 1946 vyplacen
dobrovolný příspěvek 8.000 Kčs.

Školní rok 1946-1947
Začátek školního roku
Všech zapsaných 79 žáků je národnosti české a římsko-katolického vyznáni.

Učitelstvo
Na začátku školního roku vyučuje:
řídící učitel
František Werdich
definitivní učitelka
Stanislava Novotná
def. učitelka domácích nauk
Ludmila Benišková
řím. kat. náboženství
kons. rada Felix Gerdich
Učitelský čekatel Josef Cícha odchází 1. září 1946 na dvoutřídní školu v Heřmanicích.

Změny v učitelském sboru
Ve školním roce 1946 - 1947 nenastaly v učitelském sboru žádné změny.

Místní školní rada
Učitelská konference zvolila tyto členy do mšr:
1. řídícího učitele
Františka Werdicha
2. def. učitelku
Stanislavu Novotnou

Místní národní výbor zvolil do mšr tyto členy:
1. Josefa Hoppu, čp. 38
2. Františka Hoppu, čp. 116
3. Františka Šamárka, čp. 3
Náhradníci:
1. Adolf Jahn, čp. 2
2. František Vladař, čp. 58
Ustavující schůzi byl přítomen školní referent ONV Rudolf Broďák, kterému do rukou
složili všichni členové i náhradníci předepsaný slib.
Za předsedu místní školní rady (měr) byl zvolen rolník František Hoppa, čp. 130 a za
místopředsedu zvolen František Šamárek, čp. 3. Za pokladníka zvolen řídící učitel František
Werdich.

Sběr kaštanů
Na podzim r. 1946 nasbírali žáci 500 kg. kaštanů, které odebrala lesní správa na Hradci
a místní lovecký spolek. Za odměnu si žáci koupili sešity a kreslenky.

Oslavy
Ve školním roce 1946-47 byly na zdejší škole tyto oslavy:
14. září 1946 - pietní oslava úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka.
28. října - důstojná veřejná oslava státního svátku za účasti všech místních spolků, korporací
a všeho občanstva.
prosinec 1946 - vánoční nadílka s divadelní hrou, kterou s žáky nacvičila učitelka Stanislava
Novotná.
7. března 1947 - důstojná školní oslava narozenin prezidenta Osvoboditele.
11. května 1947 - besídka žákovská na Den matek. Čistý zisk věnován škole na zakoupení
školních pomůcek. Účinkovaly také děti mateřské školy.
25. května 1947 - veřejná oslava narozenin prezidenta Budovatele, dr. Edvarda Beneše.
Týden dětské radosti měl na zdejší škole tento průběh:
1. Žáci I. a II. třídy navštívili ve Vítkově představení v městském kině.
2. Se žáky II. třídy byl podniknut výlet na zříceninu hradu Vikštejna.
3. Pro všechny žáky bylo zahráno loutkové divadlo.

Volno na škole
Pro abnormální zimu a naprostý nedostatek paliva nevyučovalo se na zdejší škole od 17.
února do 1. března 1947 včetně.

Návštěva školní a zdravotní stav
Nezameškaných půldnů 96,7%, omluvených 3,3%

Zdravotní stav žactva velmi dobrý.

Konec školního roku
Školní rok 1946-1947 byl ukončen 28. června 1947.
Poznámka: Učitelstvo se žactvem prohlédlo v prvém týdnu července bramborovou nať
na polích. Pátrání po mandelince bramborové bylo bezvýsledné.
Podle zápisu Frant. Werdicha, říd. uč.

Mateřská škola
Začátek škol. roku
Všech 28 žáků je národnosti české a římsko-katolického náboženství.
V tomto roce nebylo v učitelstvu žádných změn. Božena Werdichová byla v tomto roce
jmenována učit. ček. a pověřena zároveň správou školy. Pomocnou sílou byla opět Amálie
Dubová.

Oslavy
Ve školním roce 1946-47 byly na zdejší škole tyto oslavy:
14. září pietní oslava úmrtí prvního prezidenta - Osvoboditele T. G. Masaryka.
28. září důstojná oslava státního svátku za účasti všech místních spolků a korporací a
všeho občanstva.
V prosinci 1946 vánoční nadílka s divadelní hrou, kterou nacvičila Božena Werdichová.
Dne 7. března 1947 školní oslava narozenin prezidenta - Osvoboditele.
Dne 11. května 1947 žákovská besídka na Den matek. Čistý výnos věnován obecné
škole na zakoupení školních potřeb.
Dne 25. května 1947 veřejná oslava narozenin prezidenta dr. Edvarda Beneše.
V týdnu dětské radosti byly podniknuty vycházky do okolí. Dětem bylo podáváno
občerstvení. Pro všechny bylo zahráno loutkové divadlo.

Volno na škole
Pro abnormální zimu a nedostatek paliva nevyučovalo se na zdejší škole od 17. února
do 1. března 1947 včetně.

Návštěva školy
Návštěva školy bylo dobrá. Zdravotní stav dětí dobrý.
Školní rok byl ukončen 28. června 1947.

Činnost KSČ
Ačkoliv v roce 1946 bylo v místní organizaci značný počet členů, nevyvíjela tato
organizace téměř žádnou činnost. Pojednání o tom viz v této kronice, str. 104.

Činnost místního hasičského sboru
Valná hromada 3. 10. 1946
Zachován byl první zápis z 3. října 1946 a to o valné hromadě (mimořádné), která se
konala v 8 hodin večer v hostinci Františka Richtera.
Schůzi zahájil a řídil předseda sboru br. Schiller Josef. Pak se ujal slova velitel sboru br.
František Vladař, čp. 52. Ten poukázal na to, že téměř čtvrtina členů sboru se valné hromady
(přítomných 38 členů) a je nanejvýš nutné, aby se členové schůzí a cvičení zúčastňovali.
Liknavým členům uložen příspěvek do pokladny sboru.
Mužstvo bylo rozděleno na 3 čety.
Byl přijat návrh velitele sboru, aby příštího roku byla uspořádána hasičská slavnost u
příležitosti 40tiletého jubilea založení sboru.

Výborová schůze 11. 11. 1946
Výborová schůze místního hasičského sboru se konala 11. listopadu 1946 v hostinci
Františka Richtera. Za přítomnosti zástupců MNV bylo jednáno o tom, jak zajistit výstroj
činného členstva sboru. Učiněna opatření k získání potřebného obnosu 43.000 Kčs.
Výnos sbírky na výzbroj a výstroj hasičského sboru činil 9.255 Kčs.

Výborová schůze 23. 12. 1946
Další výborová schůze místního hasičského sboru se konala 23. prosince 1946. Schůzi
zahájil starosta sboru br. Josef Schiller. Na programu byla otázka hasičského plesu.
S politováním bylo zjištěno, že letos ponejprv předběhly hasičský sbor v pořádání plesu
politické strany, takže hasičskému sboru nezbývá než smířiti se s předposlední nedělí
masopustní tj. 9. února. Bude účinkovat kapela p. Pustějovského.

Činnost složek Národní fronty
Činnost složek Národní fronty ve Větřkovicích od roku F1945 byla slabá, v některých
případech až nepatrná, a to proto, že občané se o skutečnou politiku (až na ojedinělé případy)
málo zajímají. V obci však, jako všade na vesnicích, bují tzv. "pivní politika" (jak se kronikář
přesvědčil), která je vlastně kritikou dnešních poměrů u nás i ve světě. Taková politika je sice
neškodná, ale nepřináší také žádného užitku, neboť lidé se kolikrát zlobí na to i ono, aniž se
přesvědčili, co je na věci pravdy. Nechápou, že podle názorů jedinců nelze stavět prospěch
všech spoluobčanů a velmi paličatě zastávají své mylné názory. Muži v obci jsou velmi dobří
zemědělci, rozumí své práce, ale jejich "politika" není správná.
Právě proto po roce 1945 i ty jejich politické strany, kromě strany lidové, dostaly
trhliny.
Po únorových událostech v roce 1948 činnost lidové strany i strany čsl. socialistů
značně ochabla a soc. demokratická strana splynula s KSČ. Místní organizace KSČ se značně
rozrostla, ale zůstala ještě několik let neprůbojná, členové se omezovali na trpné členství a
nesnažili se uplatňovat komunistické zásady. Teprve od r. 1958 se její činnost ustálila a místní
organizace KSČ plní vedoucí úlohu strany. (Viz také záznam v této kronice na str. 104)
Nutno pochválit místní požární sbor, který od roku 1946 vede záznamy o činnosti a tyto
opatruje, aby se neztratili.
Ostatní složky Národní fronty vykazovaly kolísavou neb nepatrnou činnost až na vzácné
případy řádné činnosti. Členové všech masových organizací se však svorně sešli dohromady
při všech oslavách státních svátků, divadelních představeních místních ochotníků, ale i na
brigádách ve prospěch obce, což jim nutno připsat k dobru.

Činnost SČSP
Jako ve všech obcích naší vlasti, byla místní organizace Svazu českosl. - sovětského
přátelství založena ve Větřkovicích po květnu r. 1945, ale doklady o tom se nezachovaly,
neboť záznamy o činnosti se patrně nevedly. Ví se však, že členové SČSP jako takoví
pomáhali při přístavbě místní mateřské školy, hráli v roce 1961 divadlo, zúčastňovali se
činnosti MNV při zajišťování různých úkolů, též oslav státních svátků a brigád, ale jejich
činnost byla celkem přece slabá. Předsedou místní organizace v r. 1964 je František
Lichovník, dělník, čp. 94.

Hospodářské poměry
O hospodářských poměrech viz heslo Obyvatelstvo v této kronice, str. 16 a dále.

Zdravotnictví a sociální poměry
Záznam o zdravotnictví a sociálních poměrech v místě viz tato kronika na straně 78 a
dále.

Zajímavosti. Různé:
Pohyb obyvatelstva
V roce 1946 se v obci narodilo 16 dětí, 9 osob zemřelo a bylo uzavřeno 8 sňatků.

Odsun Němců v r. 1946
O odsunu Němců do Německa v roce 1946 viz záznam v této kronice na str. 73.

Mnoho sněhu
Od roku 1945 do roku 1964 napadlo v okolí obce již několikrát mnoho sněhu, nejvíce
v zimě 1946-47. Provoz dráhou i autobusy byl na několik dní zcela přerušen. Zajíci, shánějící
potravu, se proháněl v zahradách, přelézali zaváté ploty a ožírali kůru stromů; nadělali mnoho
škod.

Včelaři
Od roku 1945 bylo v obci poměrně mnoho včelařů. Bližší záznamy o jejich činnosti
schází.

Oprava farního kosela a hřbitovní zdi
Rozpočet ze dne 8. července 1946 na opravu farního kostela a hřbitovní zdi podal MNV
ve Větřkovicích stavitel a mistr tesařský Josef Vojáček z Vítkova. Rozpočet činil 17. 112,50
Kčs.

Domácí porážky
Kdo chtěl po roce 1945 zabít prase, které doma choval, byl povinen hlásit porážku u
MNV. Povolení k porážce prasete obdržel od MNV jen když měl splněny dodávkové
povinnosti.
Z každého zabitého prasete musel hospodář odevzdat 2,5 až 9,00 kg sádla (podle váhy
prasete) a kromě toho i kůži (krupon). Rodiny početné neb s TBC byly od těchto povinností
osvobozeny.
Tak např. v seznamu domácích porážek v r. 1958 je zaneseno 127 porážek.

Šmelina
Šmelina čili "černý trh" bujela po roce 1945 až do doby, kdy byly zrušeny lístky na
potraviny (1. 6. 1953). Lidé tak získali mnoho peněz. Ale jak tyto peníze nabyli, tak je
pozbyli. Od 1. 6. 1953 byla zavedena u nás nová měna (1:5) a ta nejvíce postihla šmelináře.

Milice
V době od 4. května 1945 do poloviny července toho roku byla zavedena v obci milice,
která konala pořádkovou službu zdarma. Místní občané se v této službě střídali dnem i nocí.
Účel služby: hlídat na křižovatkách silnic a procházet obcí, aby pořádek nebyl narušen.
(Zjištěno dodatečně od Čeňka Sommra, předsedy MNV.)

Rok 1947
Politická situace
Zákon o revizi pozemkové reformy
V zájmu rolnictva schválil parlament v červenci 1947 přes odpor reakční buržoazie a
statkářů zákon o revizi pozemkové reformy.29

Získání většiny národa pro budovatelskou politiku
Komunistická strana na lednovém zasedání ÚV KSČ v roce 1947 vyhlásila boj za
získání většiny národa pro budovatelskou politiku KSČ. Heslo získání většiny národa, které se
v průběhu roku 1947 a začátkem roku 1948 začíná naplňovat skutky, bylo onou sílou, která
stále víc znervózňovala reakční předáky před volbami připravovanými na květen 1948.30

Pomoc Sovětského svazu
Měli jsme sice zajištěnou dodávku ze SSSR 200 tisíc tun chlebovin, ale, jak se ukázalo,
tato pomoc nestačila. Naše vláda se znovu obrátila na SSSR s prosbou o dodání dalších
200.000 tun. Za několik dní došla odpověď: "Po poradě příslušných činitelů jsme se rozhodli
dodat vám dalších 200.000 tun chlebovin."
Sovětský svaz, tato válkou těžce poškozená země, která neměla ještě nadbytek ničeho,
zachránila Československou republiku od katastrofy - od hladu. Za tuto pomoc musíme býti
Sovětskému svazu vděčni !

Činnost MNV
Schůze MNV 24. 1. 1947
Rozpředla se živá debata o zřízení měšťanské školy ve Větřkovicích. Usneseno, aby ve
věci u okresní školní rady jednali tito členové MNV: František Beniške, Josef Šolaster,
Vladař Jan a předseda místní školní rady František Hoppa.

Čsl. státní občanství
Usneseno, aby žádost Marie Hellebrandové, čp. 21 o vrácení čsl. státního občanství byla
doporučena.

Seznam porotců
Byl sestaven seznam porotců na rok 1947:
František Hellebrand, čp. 33
Adolf Šamárek, čp. 5
František Melar, čp. 132, všichni rolníci.

Zápůjčka na opravu kostela a farní budovy
Dále probráno uzavření zápůjčky ve výši 15.000 Kčs pro opravu kostela a farní budovy,
poněvadž všechna vydání byla uhrazena MNV. Zápůjčka se schvaluje u místní kampeličky;
jako dlužník bude František Černoch, čp. 150 a jako ručitelé František Homola, předseda
MNV a člen rady Josef Hoppa, čp. 38.

Svážení granátů
Určena odměna za svážení granátů Martě Cihlářové a to za 3 a půl dne, den po 150 Kčs.

Schůze MNV 25. 2. 1947
Záležitosti odsunu Němců
Byl přečten výnos ONV v Opavě o vystavení seznamu všech Němců, kteří v obci bydlí
a vyjádření o tom, jestli mají býti odsunuti. Seznam byl podrobně probrán a všichni členové
MNV se usnesli, aby žádný Němec nebyl již odsunut.

Státní a národní spolehlivost Jana Černocha, čp. 99
K příznivému vyřízení byla doporučena žádost Jana Černocha, čís. 99 o státní a národní
spolehlivost.
Na schůzi rady MNV bylo usneseno, aby ihned bylo přikročeno k opravě střechy školní
budovy.

Schůze MNV 20. 4. 1947
Úpravy na mateřské škole
Za přítomnosti stavitele Josefa Vojáčka jednáno o stavebních úpravách na četnické
stanici a mateřské škole. Usneseno, aby četnická stanice byla přemístěna do mateřské školy a
tam přistavěna i kancelář a aby bývalá německá škola po nutných opravách sloužila pro účely
české školy mateřské.

Záležitost lesů po Němcích
Usneseno, aby obec zažádala o příděl 54 ha konfiskovaných německých lesů, a kdyby
velkostatek Fulnek byl zrušen, domáhá se obec původního lesa "Mlýnice".

Zakoupení býka
Rozhodnuto zakoupit na aukčním trhu v Opavě jednoho plemenného býka.

Schůze MNV 3. 6. 1947
Státní občanství
Jednáno o státním občanství Jana Černocha, čp. 99 a Magdaleny Beniškové, přičemž
brán v úvahu jejich životopis.

Obecní posel
Za Eduarda Mellara, který se vzdal 1. 6. 1947 obecního poselství, bude jednáno
s Františkem Briou, čp. 79.

Obecní louky
Usneseno, že obec bude žádat ONV v Opavě o louky z větřkovského mlýna.

Schůze MNV 13. 6. 1947
Odměna lesnímu dozorci
Stanovena měsíční odměna lesnímu dozorci 400 Kčs.

Rozpočty na rok 1948
Podrobně probrány obecní a vedlejší rozpočty na správní rok 1948. Rozpočty byly
schváleny.
Konfiskáty podle dekretu 108-45 byly zadány:
Čp. 151 a čp. 141 Vojtěchu Vladařovi,
čp. 140 a čp. 145 MNV
čp. 78 řídícímu učiteli Františku Werdichovi.

Schází zápisy za 14 měsíců
Další zápisy o schůzích MNV až do konce roku 1947 schází, a to od 22. 7. 1947 do
19.9. 1948. Jak a proč zmizely, nedalo se zjistit.

Seznam vydaných osvědčení o státní a národní spolehlivosti
v roce 1947
V roce 1947 vystavil MNV ve Větřkovicích osvědčení státní a národní spolehlivosti
těmto občanům:31
Jméno a příjmení

Rok narození

Místo narození

Božena Gintarová
Ludmila Gintarová
Anna Wengřinová
Marie Pekárková
Františka Vlčková
Anna Vlčková
Anna Murcková
Ludmila Jahnová
Františka Křížová
Bohuslava Křížová
Karel Pekárek
Marie Morávková
Anna Moravcová

1931
1929
1892
1925
1929
1927
1906
1932
1927
1929
1921
1927
1930

Větřkovice
Větřkovice
Dobrá - Polsko
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice

Bydliště:
Větřkovice čp.
108
108
17
128
53
53
1a
2
1
1
128
136
136

Anežka Moravcová
Karel Werber
Jiřina Cihlářová
Jan Hellebrand
František Šamárek
Vincenc Šamárek
Olga Víchová
Jan Vícha
Albína Marethová
Edvín Vladař
Albína Šenková
Anna Ehlerová
Františka Vladařová
František Ehler
Bohumil Vladař
Ludmila Mellarová
Františka Wolfová
Hermína Hellebrandová
František Hellebrand
Anna Hellebrandová
Ludmila Hoppová
Augustina Hoppová
Marie Hluchá
Václav Hluchý
Josef Hoppa
Anna Andělová
Benišková Anna
Hubert Mička
Božena Hendrychová
František Hoppa
Anežka Machovská
Zdeňka Machovská
Ludmila Černínová
Anežka Černínová
Anna Cihlářová
Marie Šenková
Anna Dubová
Marie Lindovská
Františka Lichovníková
Marie Vladařová
Anna Grossmannová
Marta Grossmannová
Anežka Jahnová
Marie Machovská
Vlasta Vladařová
Vladimír Vladař

1926
1925
1922
1908
1930
1924
1927
1932
1910
1925
1926
1924
1888
1931
1928
1926
1885
1926
1921
1923
1930
1928
1929
1930
1929
1897
1905
1926
1912
1930
1929
1932
1924
1926
1906
1920
1912
1907
1897
1930
1924
1924
1931
1926
1931
1929

Větřkovice
Opava
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Leskovec
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Kajlovec
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Bystrzyca - Polsko
Větřkovice
Větřkovice
Lesní Albrechtice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice
Větřkovice

139
150
?
139
5
101
149
98
49
49
43
18
85
18
60
119
73
33
33
33
130
130
56
56
47
30
114
107
42
38
120
120
34
34
9
5
13
125
16
20
65
65
105
113
17
17

Poznámka kronikáře: Tento seznam je důkazem toho, že od 22. 7. 1947 až do konce
roku MNV konal pravidelné schůze, jestliže projednal tolik žádostí. Tento seznam je důležitý
pro poměry v obci v r. 1947 a je dobré, že zůstal v Okr. archivu v Opavě zachován.

Činnost KSČ
Pojednání o činnosti místní organizace KSČ viz v této kronice na str. 104. Také v tomto
roce byla činnost místní organizace KSČ nepatrná.

Činnost složek Národní fronty
O činnosti Národní fronty od r. 1945 viz pojednání v této knize na str. 122. I v roce
1947 byla činnost Národní fronty v obci slabá.

Činnost SČSP
O činnosti SČSP v obci v roce 1947 se nezachovaly doklady. Pojednání o místní
organizaci SČSP viz v této knize na str. 123.

Činnost místního požárního sboru
Řádná valná hromada 6. 1. 1947
Valná hromada místního požárního sboru se konala ve čtvrtek 23. ledna 1947 v hostinci
Františka Richtra. Valnou hromadu zahájil a řídil starosta sboru br. Schiller Josef. Na to byl
přečten a schválen zápis o poslední mimořádné valné hromadě

Dva požáry
Velitel sboru br. František Vladař uvedl, že sbor zasáhl v minulém roce při dvou
požárech. Nabádal členy sboru k účast na cvičeních, poněvadž čtvrtina členů se cvičení
nezúčastňuje. Hospodářství vykazuje za minulý rok pasiva ve výši 14.245,70 Kčs; vznikly
tím, že sbor podnikl velké investice do výzbroje a výstroje mužstva.
Valná hromada se usnesla, aby bývalá hasičská zbrojnice německého hasičského sboru
zůstala nadále majetkem obce a hasičský sbor jejím bezplatným nájemcem.
Při volbách některých nových funkcionářů byli zvoleni: Za dosavadního pokladníka
Roberta Šenka zvolen br. Ginter František, za dosavadního vzdělavatele br. Františka
Urbánka br. Schiller Cyril, matrikářem zvolen br. Jan Vladař, zbrojmistrem br. Baier Štěpán.
Příspěvek přispívajících členů určen obnosem 20 Kčs.
Ve volných návrzích byly prodebatovány různé technické a organizační záležitosti.
Školení členů požárního sboru se konalo 6. 1. 1947 a 5.3. 1947. Další zápisy o činnosti
požárního sboru v roce 1947 schází.

Hospodářské poměry
O hospodářských poměrech v obci viz pojednání v heslu Obyvatelstvo v této knize str.
16 a dále, hlavně však v kronice JZD Větřkovice.

Zdravotnictví a sociální poměry
Záznam o zdravotních a sociálních poměrech v obci viz v této knize na str. 78 a dále.

Školství a kultura
Obecná škola
Školní rok 1947 až 1948 nebyl ve školní kronice řídícím učitelem Františkem
Werdichem podchycen.
Aby tato doba nezůstala nevyplněná, alespoň tolik, kolik možno zjistit podle třídních
výkazů a ústních zpráv:
Učí se ve dvou třídách. Celkový stav dětí je 75. Do první třídy chodí 36 žáků, z toho 17
chlapců a 19 dívek. Učí je učitelka Stanislava Novotná, která vyučuje též ve druhé třídě. Do
druhé třídy chodí 39 žáků a to 10 chlapců 29 dívek. Třídním učitelem je řídící učitel
František Werdich. Dívčím ručním pracím vyučuje Ludmila Benišková a náboženství řím.
kat. P. Felix Gerich.

Kulturní činnost
O kulturní činnosti viz záznam v této knize na straně 108.

Mateřská škola
Školní rok 1947-48 byl zahájen dne 1. září 1947.
Počet žáků: 21, z toho 14 děvčat.
Všechny děti jsou národnosti české a řím. katolického vyznání.

Učitelstvo
Ve školním roce 1947 až 1948 opět vyučuje Božena Werdichová. Pomocná síla Amálie
Dubová.

Oslavy
28. října 1947 byla veřejná oslava v sále Františka Richtra. Proslov měl řídící učitel
František Werdich, recitace, básně a písně přednesly děti z mateřské školy.
V prosinci byla nadílka za účasti rodičů a dětí. Chudé děti byly podarovány šatstvem a
obuví. Na nadílku přispěla Okrasní péče o mládež a rodičovské sdružení.
Dne 7. března 1948 se konala školní oslava narozenin prezidenta - Osvoboditele.
Dne 9. května 1948 mateřská škola se školou obecnou oslavily Den matek společnou
besídkou. Za čistý zisk byly nakoupeny pomůcky pro obecnou školu a potřeby pro školu
mateřskou.
Dne 28. května 1948 se konala školní oslava narozenin prezidenta dr. Edvarda Beneše.

Návštěva školy, spalničky
Návštěva školy byla dobrá. Zdravotní stav dětí dobrý. Ke konci školního roku se
vyskytly spalničky, škola však uzavřena nebyla.

Inspekce
Prohlídku vykonal dne 8. června 1948 okr. inspektor Čeněk Gardelka.

Konec školního roku.
Školní rok 1947-48 byl ukončen dne 26. 6. 1948.
(Poznámka kronikáře: Všechny zápisy o místních školách jsou vyňaty ze školních
kronik.)

Zajímavosti. Různé:
Zákon o revizi pozemkové reformy
V zájmu rolnictva schválil parlament v červenci 1947 přes opor buržoazie a statkářů
zákon o revizi pozemkové reformy.32

Sněhová kalamita
O sněhové pohromě v zimě 1946-1947 viz pojednání v této knize na str. 123.

Rok 1948
Politická situace
Únorové události v roce 1948
Dějiny promluvily. Rok 1948 hrdě vstoupil na jeviště, opona šla vzhůru a náš národ se
zájmem pozoroval tvrdý boj mezi reakcí a dělnickou třídou. V prvém dějství klidně a
odhodlaně přicházel na scénu slavný dvacátý čtvrtý únor.
Dělnická třída v posledním okamžiku předešla puč reakce a nastolení kapitalismu a
přikročila k nejúčelnějšímu bojovému prostředku - generální stávce. Opona zapadla po
prvním dějství...
-Kr-

Vítězství dělnické třídy33
Jednohodinová manifestační stávka, vyhlášená celostátním sjezdem závodních rad a
odborových skupin na den 24. února 1948, byla provedena s naprostou odborářskou
solidaritou a disciplinou, jako mohutný mobilizační nástup všeho pracujícího lidu
v Československu.
Ze všech míst republiky docházejí Ústřední radě odborů zprávy o provedení stávky, při
níž pracující lid jako rozhodující činitel naší republiky se postavil za požadavky vytyčené
celostátním sjezdem.
Ústřední rada odborů děkuje všem dělníkům, úředníkům, státním i veřejným
zaměstnancům za pohotovost, jednotu a pořádek, s jakým byla stávka provedena. Pracující lid
dokázal, že nepřipustí rozvrat v naší republice. Je ovšem třeba dále bdít a být připraveni, aby
byl zabezpečen pořádek a klid pro budovatelskou práci. Svým rozhodným postupem dokázali
odboráři, že jsou pevně odhodláni zajistit klid v našem veřejném životě i v celém
hospodářství a vytvořit tak předpoklady pro další hospodářský a politický vývoj lidové
demokracie k socialismu.
V pracujícím lidu je záruka, že dvouletý budovatelský plán bude nejen splněn
v zákonném termínu, ale že v rámci možnosti dosáhne stanovených úkolů k 28. říjnu, a
vytvoří tak předpoklady pro úspěšné provedení pětiletého hospodářského plánu.

Nová Gottwaldova vláda jmenována
Ve středu 25. února 1948 v 16 hodin 30 minut přijal prezident republiky (dr. Edvard
Beneš) předsedu vlády Klementa Gottwalda a oznámil mu, že přijímá demisi odstoupivších
nár. soc., lidoveckých a slovenských demokratických ministrů. Zároveň mu sdělil, že ve
středu podali také demisi náměstek předsedy vlády Tymeš a ministr Majer. Prezident tuto
demisi přijal. Současně oznámil předsedovi vlády, že přijímá jeho návrh na rekonstrukci a
doplnění vlády a že nové členy již jmenoval.
V nové Gottwaldově vládě je zastoupeno 11 komunistů, 3 sociální demokraté, 2 lidovci,
2 národní socialisté, 2 zástupci ÚRO, dále ministři generál Svoboda, Jan Masaryk a Vavro
Šrobár.

Antotín Zápotocký předsedou ÚAV NF
Předsedou Ústředního akčního výboru Národní fronty byl zvolen s. Antonín Zápotocký.
Akční výbory NF jsou nejpevnější oporou nové vlády.

Nový zákon o zemědělské reformě34
Likvidace vykořisťovatelských tříd
V březnu 1948 schválilo Ústavodárné shromáždění nový zákon o zemědělské reformě,
jímž byla vyvlastněna velkostatkářská půda nad výměru 50 ha. Podle zákona z 28. 4. 1948
byly znárodněny všechny průmyslové podniky s více než 50 zaměstnanci. Rovněž byly
znárodněny všechny podniky zahraničního obchodu. Tato opatření vedla k likvidaci
vykořisťovatelských tříd.

Očista státního aparátu
V únorových událostech r. 1948 byly z vedoucích orgánů Národní fronty odstraněny
protistátní živly a agenti reakce. Na výzvu KSČ vznikaly po celé zemi akční výbory obrozené
Národní fronty jako výraz revoluční iniciativy dělnické třídy a jednoty pracujících. Akční
výbory zahájily neprodleně očistu státního aparátu a veřejných organizací od nepřátel lidově
demokratického zřízení. Obrozená Národní fronta současně rozšířila svou základnu o masové
společenské organizace.
Úkolem Národní fronty je mobilizovat široké vrstvy obyvatelstva za splnění úkolů
socialistické výstavby, napomáhat výchově mas v socialistickém duchu a upevňovat morálně
politickou jednotu lidu. Proto také ve volbách co Národního shromáždění a národních výborů
všech stupňů předkládá jednotnou kandidátku.
Celostátním orgánem je ústřední výbor Národní fronty, který koordinuje činnost
jednotlivých členských organizací a řídí činnost výborů NF všech stupňů. Předsedou ÚV NF
je s. Antonín Novotný.
Na území Slovenska působí Slovenská národní fronta sdružující politické strany a
masové organizace na Slovensku. Předseda ÚV SNF je Rudolf Strechaj.

Nové zákony
Akční výbory již v únoru 1948 dosazovaly národní správy do průmyslových závodů a
velkoobchodních firem. V dubnu byl schválen Národním shromážděním zákon o dalším
znárodňování, též zákony o jednotné škole, o sjednocení tělovýchovy a zejména o národním
pojištění.
Náš Únor 1948 měl velký ohlas v zahraničí a byl s radostí přijat v Sovětském svazu a
všemi pokrokovými silami ve světě, avšak kapitalisté zahájili proti naší republice zuřivou a
štvavou kampaň, což se dalo očekávat.

Nová ústava
Dne 9. května 1948 byla slavnostně přijata nová ústava.

Volby 1948
Ve volbách 30. května 1948 získaly společné kandidátky Národní fronty přes 89 %
odevzdaných hlasů.

Klement Gottwald prezidentem
Když 14. června 1948 po odstoupení dr. Edvarda Beneše se stal prezidentem
Československé republiky Klement Gottwald, dostoupilo nadšení pracujícího lidu vrcholu.

Byl to bývalý dělník a jedině ten mohl nejlépe rozumět potřebám pracujícího lidu. Příznivci
reakce zalezli nyní do nejzazších koutů.

Sloučení soc. demokratů s KSČ
V roce 1948 důležitou událostí bylo také to, že Československá strana soc.
demokratická se sloučila s KSČ.

Činnost MNV v roce 1948
Zápisy o schůzích MNV od 1. ledna 1948 až do 19 záři 1948 scházejí.

Schůze MNV 19. 9. 1948
Odměna chovateli kance
S majitelem licencovaného kance Richardem Šenkem, čp. 43 byla zjednána tato
smlouva: Stanovená roční odměna 8 000 Kčs při půlročním zúčtování. Chovatelská obec
přispěje na kance subvencí 1 500 Kčs a zbytek kupní ceny doplatí Richard Šenk sám a chovný
kanec se stává jeho majetkem.

Komise pro odprodej jablek při státních silnicích
Pro odprodej jablek při okresních silnicích byla zvolena odhadní komise a to:
František Hopp, čp. 21
Karel Demel, čp. 94
Karel Šolaster, čp. 31
Tato komise určí množství jablek na stromě v kg a bude žádati 5 Kčs za 1 kg.

Osvětový referent
Osvětovým referentem zvolen Richard Pustějovský.

Zemědělské strojní družstvo
Usneseno, aby MNV (obec) přistoupil za člena zemědělského strojního družstva ve
Větřkovicích.

Schůze MNV 17. 10. 1048
Náměstek předsedy MNV Adolf Jahn sděluje, že podle přípisu ONV v Opavě-venkov
ze dne 15. 10. 1948, č. 1319221-II-48 má býti provedena doplňovací volba nového předsedy
MNV a jeho náměstka.

František Jahn, čp. 27, předsedou MNV
Za přítomnosti všech členů MNV podal náměstek MNV návrh, aby na místo předsedy
Františka Černocha byl zvolen František Jahn, rolník ve Větřkovicích, čp. 27 a to podle
návrhu MAV NF ve Větřkovicích. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové MNV.
Předseda MNV František Černoch prohlásil,že se funkce jako předseda MNV nevzdává
a to proto, že dostal pokyn od náměstka předsedy ONV Opava-venkov rady Schee-a, který

mu doporučil, aby ve funkci zůstal dál. Totéž mu poradil bezpečnostní referent Jaroslav
Macák a to až do rozhodnutí rady ONV Opava-venkov.

Schůze rady MNV 25. 10. 1048
Oslava 28. října
Usneseno, že oslava 28. října se bude konat tím způsobem jako každoročně.

Jednání o konfickaci majetku Richarda Škrobánka
O konfiskaci majetku Richarda Škrobánka po přečtení dopisu sekretariátu KSČ
v Břeclavi ze dne 30. 9. 1948, č. 896-48, ve kterém se doporučuje, aby mu byl dán jeho
majetek definitivně do vlastnictví, bylo usneseno, aby v tom smyslu bylo referováno u ONV
Opava-venkov.

Žádost Karla Wencla o státní občanství
Žádost Karla Wenzla o státní občanství se postoupí ÚNV města Opavy a to proto, že se
zdržoval po dobu okupace v Opavě.

Školní záležitost
Vzat na vědomí přípis OŠI Opava-venkov, ve kterém se doporučuje, aby žáci
z Větřkovic navštěvovali střední školu ve Vítkově.
Pod touto zprávou je konečně podepsán předseda MNV Jahn František, též zapisovatel
František Werdich, Jahn Adolf a Pustějovský Richard, členové rady MNV.

Schůze MNV 24. 11. 1948
Jednání o potřebách obce
Jednáno o místním rozhlase, nových školních lavicích; vybavení požárního sboru autem
a strojního družstva traktorem.

Přemístění obecní knihovny
Usneseno, aby obecní knihovna byla umístěna v domě čp. 78 a knihovníkem jmenován
učitel Josef Novotný.

Pronájem obecního hostince
Usneseno, aby pronájem obecního hostince Aloisi Hrdému byl prodloužen o další 3
roky.

Mimořádná vyživovací komise
Zvolena mimořádná vyživovací komise, a to:
František Beniške, čp. 116 -- předseda komise
Cyril Šiller, čp. 80
Božena Werdichová, čp. 127

Břetislav Černín, čp. 60 a
František Jahn, předseda MNV, čp. 27,
jako členové vyživovací komise.

Činnost složek Národní fronty
I v roce 1948 byla činnost místní Národní fronty slabá. O činnosti Národní fronty od r.
1945 viz zápis v této knize na straně 122.

Činnost KSČ
Rovněž i činnost místní organizace KSČ byla v r. 1948 slabá. O činnosti místní
organizace KSČ od r. 1945 viz zápis v této knize na straně 104.

Činnost SČSP
O činnosti SČSP v obci se nezachovaly doklady. Pojednání o místní organizaci SČSP
viz v této kronice na straně 123.

Činnost místního požárního sboru
Výroční řádná valná hromada se konala 1. 2. 1948 v 15 hodin v tělocvičně budovy NSB
za účasti 50 osob. Byl přítomen předseda MNV František Homola, zástupce hasičského
obvodu vítkovského, starosta br. Josef Vojáček, velitel br. Matocha a vzdělavatel br. Josef
Kresta.
Bylo přečteno poselství Svazu čsl. hasičstva k valným hromadám.
Velitel sboru br. František Vladař podal zprávu velitelskou. Znovu nabádal členy, aby
konali své povinnosti.
Pokladník sboru br. František Gintar ve své zprávě uvedl, že hospodářství sboru končilo
schodkem, jelikož v uplynulém roce byly větší investice do výzbroje a výstroje členstva.
Obvodní vzdělavatel br. Josef Kresta z Vítkova ve svém delším projevu nabádal
k jednotě ve sboru a na příkladech výstižně ukázal, kterým směrem se má práce ve sborech
prohlubovat. Řekl, že větřkovský hasičský sbor je jeden z nejlepších a doporučoval, aby tato
dobrá pověst sboru byla i v budoucnu zachována.
Obvodní starosta br. Vojáček konstatoval, že výbory sborů bývají voleny na dobu tří let.
Jelikož toto období končí až příštího roku, doporučoval, aby ve sboru zůstali nadále velitel br.
František Vladař a starosta br. Josef Šiller. Návrh byl schválen a jmenovaní zůstali nadále ve
svých funkcích.

Oslava 98. narozenin presidenta - Osvoboditele T. G. Masaryka
Sraz všeho mužstva byl před požární zbrojnicí, kde již čekaly školní děti s lampióny a
místní občané. Průvod odešel na vyvýšené místo za vesnicí, kde k přítomným promluvil
velitel sboru br. František Vladař. Za jeho projevu byla zapálena vatra. Účastníci oslavy
zazpívali několik vlasteneckých písní. Když hranice dohořívala, byla oslava zakončena
národní hymnou.

Školení místních požárníků
Zimní dobou se konalo několik školení členů místního požárního sboru. Účast na
jednom školení až 38 činných členů.

Členská schůze 14. 4. 1948
Členská schůze požárního sboru se konala 14. 4. 1948 v hostinci Františka Richtra.
Velitel br. Fr. Vladař tlumočil přítomným pozdrav starosty OHJ a podal zprávu ze
schůze okr. požárních činovníků konané 11. dubna 1948 v Opavě. Upozornil též na sjezd
požárníků, který se letos koná v Opavě.
Starosta sboru br. Šiller navrhl, aby se sbor chopil iniciativy při stavění máje.
Pak bylo na programu prohlášení předsedy MNV Františka Černocha o nešetrnosti
požárního sboru. Toto prohlášení bylo členy odmítnuto. Předseda MNV, který sledoval
průběh schůze z vedlejší místnosti, předstoupil a snažil se své obvinění požárního sboru
objasnit. Došlo k ostřejší výměně názorů mezi ním a vedoucími činiteli sboru. Ukázalo se, že
předseda MNV jednal tehdy v rozčilení, svou chybu uznal a tím byl nemilý případ likvidován.

Výborová schůze 14. 4. 1948
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 14. dubna 1948 v hostinci
Františka Richtra. Přítomen byl též předseda MNV František Černoch.

Plánování výzbroje a výstroje průběhem pětiletky
Úkolem této schůze bylo stanovit pětiletý plán požárního sboru. Pro rok 1949 bylo
plánováno: požární motorový vůz, 6 vycházkových stejnokrojů, 5 párů kožených polobotů, 3
lezecké opasky a 30 ks sekerek. Pro rok 1950 plánováno: 300 m hadic B 75 mm, 400 m hadic
C 52 mm, 12 párů gumových bor, 2 lezecké opasky a 20 sekerek. Pro rok 1951 plánováno: 10
vycházkových stejnokrojů, 10 párů gumových bot a 2 lezecké opasky. Pro rok 1952
plánováno: 10 vycházkových stejnokrojů, 8 párů gumových botů a pro rok 1953: 20 párů
gumových botů.
Průběhem pětiletky je plánována též přestavba a oprava požární zbrojnice.

Oslava 28. října a oslvy 31. výročí VŘSR
Oslava svátku 28. října: ráno sraz před požární zbrojnicí a odchod s hudbou do kostela
na slavné služby Boží, které byly ukončeny svatováclavským chorálem a národní hymnou.
Z kostela odešel průvod do sálu hostince Františka Richtra, kde o významu 28. října
promluvil řídící učitel František Werdich. Účinkovali též žáci místní obecné a mateřské školy.
Slavnostní schůze na oslavu Velké říjnové revoluce se konala v neděli 7. listopadu 1948
dopoledne v požární zbrojnici.

Výborová schůze 3. 12. 1948
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 3. prosince 1948 v místnosti
místní kampeličky. Bylo stanoveno, aby řádná valná hromada se konala v neděli 2. ledna
1949. Bylo rozhodnuto o pohotovostní službě v naší obci. Br. František Vladař, velitel sboru,
promluvil pak o protipožární preventivní ochraně. Byla stanovena odměna za služební cesty.
(Veškeré zápisy až do 26. 12. 1959 podpisoval František Homola.)

Hospodářské poměry
O hospodářských poměrech v obci viz pojednání v této knize v heslu Obyvatelstvo na
straně 16 a dále, hlavně však v kronice JZD Větřkovice.

Zdravotní a sociální poměry
Záznam o zdravotních a sociálních poměrech v obci viz v této knize na straně 78 a dále.

Školství a kultura
Obecná škola
Školní rok 1948-1949 nebyl ve školní kronice řídícím učitelem Františkem Werdichem
podchycen.
Aby tato doba nezůstala nevyplněna, alespoň tolik, kolik možno zjistit podle třídních
výkazů a ústních zpráv:

Školní rok 1948-1949
Učí se ve dvou třídách. Celkem je na škole 74 žáků. První třída má 32 žáky a to 14
chlapců a 18 dívek. Učí Josef Novotný, rodem z Českomoravské vysočiny. Do Větřkovic
nastoupil ze Strachovic na Hlučínsku. Ve druhé třídě je 42 žáků a sice 13 hochů a 29 dívek.
Třídním je řídící učitel František Werdich, některé předměty vyučuje Josef Novotný. Dívčím
ručním pracím vyučuje Ludmila Benišková a řím. kat. náboženství P. Felix Gerich.

Mateřská škola
Školní rok byl zahájen dne 1. září 1948.
Všech dětí je 22, z toho 12 děvčat. Všechny jsou národnosti české.

Učitelstvo
Ve školním roce 1948-1949 nebylo v učitelstvu žádných změn. Božena Werdichová
byla v tomto roce jmenována učitelkou mateřských škol. Opatrovnicí je opět Amálie Dubová.

Změny na budově a zařízení
Mateřská škola byla přestěhována do bývalé německé školy. Tam byla ze třídy
upravena herna a z bytu pracovna, šatna a kabinet.

Oslavy
Ve školním roce 1948-1949 bylo vzpomenuto všech státních svátků a památných dnů.
Kromě toho byla ve škole uspořádána vánoční besídka za účasti rodičů a dětí.
Svátek matek oslavily děti pěknou besídkou pro své maminky dne 15. května 1949.

Inspekce
Okresní školní inspektor A. Lubojacký vykonal na škole inspekci 22. 3. 1949.

Zdravotní stav dětí.
Zdravotní stav dětí v tomto školním roce byl velmi dobrý. Nakažlivé nemoci vyskytly
se jen jednotlivě. Zdravotní prohlídku dětí provedl dr. Emanuel Vyhlídal. Podle jeho zjištění,
jakož i podle výsledků měření a vážení dětí, je tělesný stav dětí velmi dobrý.

Pojištění dětí
Všechny děti byly pojištěny proti úrazu.

Konec školního roku
Školní rok byl zakončen 26. června 1949.

Kulturní činnost Osvětové besedy
Další kulturní činnost
Oslavy státních svátků po roce 1945, jak již bylo uvedeno v této knize na straně 108,
organizovali učitelé zdejší obecné školy a to tak, že řečníky na oslavách byli ředitelé obecné
školy a další program vyplňovaly školní děti obecné a mateřské školy recitacemi, zpěvem a
tanečky. Oslavy se konaly v sále Františka Richtra za velké účasti obyvatel obce.
Ostatní kulturní činnost kromě oslav státních svátků pořádala místní Osvětová beseda se
složkami Národní fronty (KSČ, SČSP, ČSM a požárníky) a Výborem žen při MNV. Byly
každoročně pořádány plesy, taneční zábavy, filmová představení, maňásková divadla, divadla
místních ochotníků, přednášky, zájezdy do divadla v Opavě a ve Vítkově, oslavy 1. maje,
kácení máje, pochovávání basy a starý masopustní zvyk chodění s medvědem a večer
s tancovačkou. Osvětová beseda se složkami Národní fronty zajišťovali účast na těchto
podnicích. O rozptýlení zemědělců po těžké práci bylo tedy postaráno. Škoda, že se
nezachoval starší písemný materiál o těchto podnicích. Teprve po roce 1960 se zachoval u OB
přesný písemný přehled o kulturní činnosti v obci.

Rok 1949
Politická situace
Devatý sjezd KSČ
Devátý sjezd KSČ v květnu 1949 vytyčil generální linii dalšího rozvoje socialistické
výstavby.

První pětiletka, zákon o Jednotných zemědělských družstvech z 23. 2. 1949
Byl přijat první pětiletý plán rozvoje národního hospodářství na léta 1949-1953.
Přijetím zákona o zemědělských družstvech z 23. 2. 1949 začal proces socialistické
přestavby vesnice združstvováním soukromých hospodářství a budování státních statků.35

Boj proti "černému trhu"
"Černý trh" se tak rozrůstal, že bylo nutno učinit nějaké protiopatření. A tak kromě
poživatin na potravinové lístky byl zaveden i volný prodej poživatin, ovšem za vysoké ceny,
např. máslo za 400 Kčs. Peněz bylo dost, lidé přikupovali i drahé volné potraviny. Tím byl
"černý trh" potřen načisto.

Sedmistupňové pivo
Tou dobou se začalo prodávat i sedmistupňové pivo místo dosavadního pětistupňového.
S volným prodejem zavedeno, že šatenky nedostávali již všichni občané bez rozdílu.
Nedostávali je boháči na venkově, velcí obchodníci a fabrikanti a všichni ti, o kterých bylo
známo, že si nashromáždili mnoho peněz. Ti si mohli koupit drahé životní potřeby. Příděly
potravin se postupně zvyšovaly a také volný trh se rozšiřoval, což byly první náznaky
k lepšímu.

Zrušení zemských národních výborů
V tomto roce byly zrušeny zemské národní výbory. Republika byla rozdělena na 19
nových krajů.

Údernické hnutí na závodech
Na závodech se tvoří údernické hnutí, které ukázalo, jak naši dělníci mají šikovné ruce.
Toto hnutí se rozvíjelo rychle a úspěšně.

Hosodářské poměry
Hospodářské poměry jsou podchyceny jednak v kapitole Obyvatelstvo na straně 16 a
dále, též v kronice JZD Větřkovice, výňatky z kroniky JZD Větřkovice viz v této knize, rok
1964.

Zdravotní a sociální poměry
Místní zdravotní a sociální poměry jsou podchyceny v této knize na straně 78 a dále.
Zatím nepodléhají změnám.

Činnost MNV
Plenární schůze MNV
Schvaluje se oplocení u mateřské školy a pozemku u obecního hostince.

Odměna za držení obecních býků
Usneseno, že odměna za držení obecních býků má býti od 1. 7. 1949 jednotná a za
každé zvíře má se vybírati 8.000 Kčs ročního poplatku.

Prodej kulatiny
Schválen prodej kulatiny a doloviny národnímu podniku na Hradci.

Dar na školu ve Varšavě
Odhlasován návrh na zaslání obnosu 600 Kčs na znovuvybudování školy ve Varšavě.

Schůze rady MNV 21. 3. 1949
Odměna předsedovi a zeměd. referentovi
Byla stanovena odměna předsedovi MNV 700 Kčs měsíčně a odměna zemědělskému
referentovi 300 Kčs měsíčně.

Příspěvek na plemenného býka
Schválen příspěvek na plemenného býka Karlu Moravcovi obnosem 5.000 Kčs.

Příděl cementu od ONV
Příděl 5 q cementu od ONV se použije pro MNV na zřízení mostu, opravy při mateřské
škole, kanalizaci při opravách jiných obecních budov.

Plenární schůze MNV 31. 3. 1949
Adolf Jahn zvolen předsedou MNV
Na návrh člena MNV Františka Beniškeho zvolen předsedou MNV Adolf Jahn,
dosavadní místopředseda MNV. Za místopředsedu zvolen člen MNV František Hopp. Touto
volbou se změnilo složení rady MNV. Členy rady MNV jsou:
Adolf Jahn
předseda MNV
František Hopp, čp. 130
místopředseda MNV jako zásobovací referent
Richard Pustějovský, čp. 146
osvětový referent
Karel Hellebrand, čp. 71
finanční referent
František Beniške, čp. 116
zemědělský referent

Za obecního hospodáře zvolen František Hopp, čp. 130.
Rozšířením obecního lesa bylo na návrh lesní společnosti v Opavě nutno, aby MNV
zaměstnával stálého hajného a lesní společenstvo navrhuje Josefa Dubového. Usneseno, aby
lesním hajným byl ustanoven Josef Dubový. Také usneseno, aby se bývalá německá škola na
Novém Vrbně upravila jako naturální byt pro lesního hajného, který nastoupí službu 1. 5.
1949.

Schůze rady MNV 8. 4. 1949
Opravy
Schváleny opravy u mateřské školy, opravy obecního hostince (postavení nových
záchodu, vylámání dveří z nálevny na dvůr).
Soudruh Werner přislíbil, že obílení kaple na Novém Vrbně provede zdarma. Oprava
kaple byla schválena.

Plenární schůze MNV 6. 5. 1949
Za odstupujícího člena MNV A. Homoly byl povolán jako člen MNV František Vladař,
čp. 20.

Plenární schůze MNV 1. 7. 1949
Schváleny účty (výroční) za lesní hospodářský rok 1946, 1947 a 1948, které byly
sestaveny dvěma úředníky KNV v Opavě.

Zvýšení nájmu obecního hostince
Usneseno, aby nájem z obecního hostince byl zvýšen na 1.500 Kčs měsíčně od 1. 7.
1949 a aby nájemník si sám pořídil veškeré menší opravy.

Zvášení nájmu z bytu Jana Elbla
Na návrh člena rady Františka Beniškeho čp. 116 bylo zvýšeno nájemné z bytu Jana
Elbla na 600 Kčs měsíčně a to proto, že se mu dávají k disposici dvě další obytné místnosti.

Diety za cesty do Opavy a Vítkova
Na návrh Františka Vladaře stanoveny diety členům MNV za cestu do Opavy obnosem
100 Kčs a do Vítkova 50 Kčs.

Příspěvek strojímu družstvu
Schválen roční příspěvek místnímu strojnímu družstvu obnosem 10. 000 Kčs.

Ztracené zápisy ze schůzí MNV
Za plenární schůzí MNV 1. 7. 1949 schází zápisy až do 2. února 1951, tedy za 19
měsíců!
Následuje pomačkaný zápis na půlarchu papíru s datem 2. února 1951. Tento
zápis jsou zřejmě poznámky nepodepsaného zapisovatele psané inkoustovou tužkou.

Složky Národní fronty
KSČ
Činnost místní organizace KSČ je v tomto roce slabá. Viz zápis v této knize na straně
104.

SČSP
Také činnost SČSP v tomto roce se nezlepšila. Viz zápis v této kronice na straně 123.

ČSM
Místní organizace Československého svazu mládeže ve Větřkovicích po roce 1945
vyvíjela slabou činnost. V dalších letech se tato činnost zlepšovala, ale nezachovaly se žádné
záznamy. ČSM pomáhal při žňových pracích a při zvelebování obce, pořádal členské schůze,
pomáhal při sběru odpadových surovin, pořádal plesy, zábavy, přednášky, zájezdy a
zúčastňoval se oslav státních svátků.

Lidové myslivecké sdružení
Místní organizace Lidového mysliveckého sdružení pečuje o zazvěření honiteb,
vypouštění zvěře do honiteb (bažantů, zajíců), sleduje stanovené povinné dodávky odstřelené
zvěře, vyzývá členy k pořádání brigád a uzavírání závazků na pomoc zemědělství a provádí
střelecký výcvik členů.
Zajíců a černé zvěře (divokých vepřů) je v okolních lesích málo a mufloni jsou vzácní;
přecházejí do okolních lesů z rozsáhlých lesů hradeckých.
Dlouholetým předsedou Lidového mysliveckého sdružení je učitel Jar. Reček
z Vítkova, hospodářem Bohumil Sommer z Jančí.
Informace: Bohumil Sommer

Čsl. svaz včelařů
V obci je již od nepamětna a také od roku 1945 značný zájem o včelařství. O jejich
činnosti není záznamů, ale je zde známo, že jich bylo vždy kolem dvacíti a že chovali kolem
100 včelstev. Povinnou dodávku medu vysoko překračovali.
Důvěrníkem organizace Svazu včelařů v Budišově nad Budišovkou je Edvín Vladař,
bytem ve Větřkovicích, čp. 49.
Informace: Čeněk Sommer

ČSČK
O činnosti místní organizace Československého Červeného kříže není spolehlivých
zpráv; organizace vyvíjela nepatrnou činnost. Místní organizaci ČSČK vede Marie Kubeová,
čp. 58.
Informace: Čeněk Sommer

Místní požární sbor
Valná hromada místního požárního sboru se konala 2. ledna 1949 v hostinci Františka
Richtra za přítomnosti 41 členů.
Starosta sboru Josef Schiller vzpomněl v r. 1949 zemřelého člena br. Františka Urbánka
a přítomní uctili jeho památku povstáním.
Velitel sboru František Vladař probral činnost sboru za uplynulý rok a upozornil na
dnešní volby.
Pokladník František Gintar sdělil, že pokladní hotovost činí 38.221,30 Kčs. Na značné
peněžní částce má velkou zásluhu místní osvětová rada, jejíž členové jsou zároveň i členy
požárního sboru. Sehráli v minulém roce 3 divadelní hry se značným finančním ziskem a
tento byl věnován na výzbroj požárního sboru.
Výsledky voleb:
Černoch Jan, čp. 46
starosta sboru
Vladař Jan,. čp. 30
místostarosta a matrikář
Vladař František, čp. 52
velitel
Schiller Cyril, čp. 80
podvelitel
Krajíček Stanislav, čp. 55
pobočník velitele
Homola František, čp. 8
jednatel
Gintar František, čp. 108
pokladník
Vladař Edvín, čp. 49
vzdělavatel
Baier Štěpán, čp. 152
zbrojmistr
Hopp Josef, čp. 38
zást. přisp. členů
Beniške František, čp. 116
revizor účtu
Černín Břetislav, čp. 40
revizor účtu
Datum plesu stanoven na 16. leden.

Výborová schůze 25. 2 1949
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 25. února 1949 v hostinci
Františka Richtra u příležitosti Únorových oslav. Za požární sbor promluvil František Vladař,
velitel.

Školení
Školení požárního sboru se konalo 24. 3. 1949 v hostinci Františka Richtra za účasti 33
členů. Školení zahájil starosta sboru Jan Černoch a velitel sboru František Vladař promluvil o
nejmenším útvaru schopném zásahu při požáru.

Výborová schůze 29. 5. 1949
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 29. května 1949 v hostinci
Hrdého. Starosta sboru Jan Černoch poděkoval Štěpánu Baierovi a Stanislavu Krajíčkovi za
bezplatnou přestavbu požárního vozu. Za tuto příkladnou obětavost obdrží diplom uznání.
Též Josef Schiller obdrží uznání za dlouholetou činnost v hasičstvu.

Výborová schůze 19. 6. 1949
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 19. června 1949 v hostinci
Františka Richtra. Byl stanoven program slavnosti svěcení požárního automobilu v neděli 10.
července 1949. Slavnost bude spojena se sjezdem okrsků Vítkov a Březová.

Výborová schůze 16. 7. 1949
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 16. července 1949 v hostinci
Hrdého. Při účetní uzávěrce vzato s povděkem na vědomí, že František Panáček daroval sboru
5.000 Kčs. Hrubý obrat slavnosti konané 10. července, činil 64.504 Kčs, po odečtení vydaní
17.779 Kčs zůstává čistý zisk 43.725 Kčs.

Výborová schůze 21. 8. 1949
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 21. srpna 1949 v hostinci Hrdého.
Jednáno o zakoupení jednotných spojek pro starší zachovalé hadice. Starosta sboru podal
zprávu, že velitel sboru František Vladař vážně onemocněl a v důsledku toho se vzdává
funkce velitele sboru. Velení sboru převzal zatímně zástupce velitele Cyril Schiller.

Schůze požárního sboru 26. 10. 1949
Členská schůze místního požárního sboru se konala 26. října 1949 v hostinci Hrdého.
Průběh schůze měl slavností ráz, protože při ní členové sboru skládali hasičský slib. Na to
jednatel přečetl projev starosty Svazu čsl. hasičstva ke dni čsl. hasičstva.

Školství a kultura
Národní škola
Školní rok 1949-1950 nebyl ve školní kronice řídícím učitelem Františkem Werdichem
podchycen.
Aby tato doba nezůstala nevyplněna, aspoň tolik, kolik bylo možno zjistit podle třídních
výkazů a ústních zpráv:
Jeví se silný úbytek žactva. Na škole je 56 žáků, z toho do I. třídy chodí 15 a to 8
chlapců a 7 dívek. Třída je přidělena Josefu Novotnému, který k 1. 10. odchází do presenční
služby. Třídu po něm přejímá učitelka dívčích ručních prací Ludmila Benišková. Druhou třídu
navštěvuje 41 žáků, z toho 19 chlapců a 22 dívek. Třídním učitelem je řídící učitel (tímto
rokem stanoven titul ředitele) František Werdich. Dívčím ručním pracím na škole učí dále
Ludmila Benišková, která je zproštěna svého obvodu. Jmenovaná je učením velmi přetížena,
nehledě k tomu, že k vyučování literním předmětům nemá aprobaci, vykonává ještě práce na
hospodářství svého manžela, rolníka ve Větřkovicích. Po zemřelém faráři P. Felixi Gerichovi
učí na škole od 11. 1. 1950 P. Stanislav Šuránek. Od 9. ledna 1950 pro nemoc učitelky
Beniškové je na školu přikázán Leo Davídek, který je občany vždy v dobrém vzpomínán.

Mateřská škola
Počátek školního roku
Školní rok 1949-1950 byl zahájen 1. září 1949. Školu navštěvovalo 8 chlapců a 14
dívek, celkem 22 dětí. Všechny zapsané děti jsou národnosti české.

Učitelstvo
Ve školním roce 1949-1950 působí na mateřské škole opět Božena Werdichová,
opatrovnicí je Amálie Dubová.

Školní hříště, herna
Bylo zvětšeno školní hřiště, nově oploceno a bylo také zřízeno nové pískoviště. O
hlavních prázdninách byla vymalována herna nákladem MNV.

Školní oslavy
21. prosince 1949 školní slavnost u vánočního stromku za účasti rodičů a dětí.

Den matek
27. května 1950 byla žákovská besídka na Den matek. Besídku uspořádaly děti
z národní a mateřské školy. Z čistého zisku byly zakoupeny knihy pro mateřskou a národní
školu

Inspekce
Okresní školní inspektor Petr Mazel vykonal na škole inspekci 3. října 1949.

Zdravotní stav dětí
Zdravotní prohlídku provedl školní lékař dr. Svoboda. Podle jeho zjištění je tělesný stav
dětí velmi dobrý.

Pojištění dětí
Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu.

Zakončení školního roku
Školní rok byl zakončen 30. června 1950.

Kultura
O vývoji kulturní činnosti v obci po roce 1945 viz pojednání v této knize na str. 108.

Zajímavosti.Různé
Rozpočet lesního hospodářství na rok 1950
Rozpočet lesního hospodářství MNV ve Větřkovicích na rok 1950 činí 135.000 Kčs.
Součet všech příjmů
148.000 Kčs

výdajů
čistý zisk

135.000 Kčs
13.000 Kčs36

Hospodaření obecního lesa v letech 1945-1949
Přehlídku hospodaření obecního lesa provedli účetní ředitel Josef Roháč s účetním
tajemníkem Milošem Vegerem.37
Sestavené účetní závěrky vykazují:
za rok
1946
162.263,60 Kčs
1947
135.794,90 Kčs
1948
49.117,90 Kčs
které byly vlastnímu obecnímu hospodaření odvedeny.

Mnoho špačků
Dne 9. ledna 1949 přiletělo do okolí Vítkova mnoho špačků. Vzbudili pozornost u
obyvatelstva.

Blýskavice v únoru 1949
Dne 24. února 1949 divili se lidé přírodnímu zjevu: silně se blýskalo, ale nehřmělo.

Rok 1950
Politická situace
Rok neustálého kvasu
Rok 1950 vstoupil do života ve znamení boje za uplatnění usnesení IX. sjezdu KSČ.
Byl to rok neustálého kvasu.
Vedení KSČ pozorně sledovalo situaci a snažilo se, aby generální linie dalšího rozvoje
socialistické výstavby, určena IX. sjezdem KSČ v roce 1949, dobře zakořenila a nedostala
trhliny. Vždyť šlo hlavně o socializaci vesnice, bez které by nebylo možno nastolit
socialismus v naší vlasti.
Proces socialistické přestavby vesnice združstevňováním soukromých hospodářství a
budováním státních statků narážel zpočátku na velké obtíže. Zaměstnanci okresních rad
družstev, mající svá střediska v okresních městech, se denně rozjížděli do vesnic v okrese,
svolávali schůze zemědělců a snažili se je přesvědčit o výhodách společného hospodaření
v JZD. Někde na vesnicích s novoosídlenci měli úspěch hned na začátku, byly tam založeny
JZD, ale v mnohých vesnicích právě tito novoosídlenci se všemožně bránili vstupu do JZD,
neboť si hospodářství zakoupili od státu a cítili se na něm neomezenými pány. Na vesnicích
se starousedlíky to bylo ještě horší. Ti se všemožně bránili vstupu do JZD nemíníce za žádnou
cenu porušit staletou tradici a vžitý způsob soukromého hospodaření. Na svém se každý
sedlák cítil pánem a společné hospodaření v družstvu mu bylo solí v očích. Zde bylo třeba
jednat velmi opatrně a vytrvalostí získávat pozice jednu za druhou, bez násilí, neboť vstup do
JZD byl dobrovolný.
Lepší výsledky usnesení IX. sjezdu KSČ bylo ihned poznat ve městě. První pětiletý plán
rozvoje národního hospodářství na léta 1949-1953 nalezl silnou odezvu u dělnické třídy. Plán
prvního roku pětiletky byl splněn přes 100%. Úderky na závodech rostly jako houby po dešti
a četné soutěže zvyšovaly pracovní elán. Pracovní morálka byla upevňována.
-Kr-

Prověrka členů KSČ
Ve straně dochází k prověrce členů KSČ, neboť do strany, hlavně po Únoru 1948, se
dostali lidé z prospěchářských důvodů. Tito lidé byli ze strany vyloučeni. Do strany jsou nyní
přijímáni jen kandidáti, kteří až po určité době, osvědčí-li se, jsou přijati za členy strany.

Válka v Koreji
Na 38. rovnoběžce vzplanuly boje mezi vojsky loutkové jihokorejské vlády s lidovou
korejskou armádou. Dva se mezi sebou rvali a třetí měl z toho užitek; věčně nenasytný
imperialismus. Náš národ i lidé v obci se o válku v Koreji velmi zajímali a těšili se z toho, že
u nás je klid a pokojné budování.

Hosodářské poměry
Hospodářské poměry jsou podchyceny jednak v kapitole Obyvatelstvo na straně 16 a
dále, též v kronice JZD Větřkovice, výňatky z kroniky JZD Větřkovice viz v této knize, rok
1964.

Zdravotní a sociální poměry
Zdravotní a sociální poměry v obci viz v této knize na straně 78 a dále.

Tělovýchova a sport
V obci není organizovaná tělovýchova a sport. Mládež však hraje volejbal a kopanou,
též i hokej.

Činnost MNV
Ztracené zápisy o činnosti MNV
Zápisy o schůzích MNV v roce 1950 jsou ztraceny, pročež kronice unikl přehled o
událostech v obci v roce 1950.

Komunální podnik hostinský
Zachoval se pouze doklad o zřízení komunálního podniku hostinského.38 V zakládací
listině tohoto komunálního podniku se mimo jiné praví: Dne 2. února 1950 byl dle usnesení
MNV ve Větřkovicích podle § 7 zák. č. 199-1948 Sb. a dle § 16 statutu komunálních podniků
zřízen komunální podnik hostinský obce Větřkovice.
Komunální podnik byl zřízen dle nájemní smlouvy s bývalým majitelem hostinské
živnosti Františkem Richtrem ve Větřkovicích čp. 112.

Činnost složek Národní fronty
O činnosti složek Národní fronty po roce 1945 viz pojednání v této knize na str. 122.

KSČ
O činnosti místní organizace KSČ viz záznam na straně 104.

SČSP
V této knize na straně 123 je podchycena činnost SČSP od roku 1945

ČSM
O činnosti Československého svazu mládeže viz záznam v této knize na straně 143.

Činnost Lidového mysliveckého sdružení
Činnost Lidového mysliveckého sdružení ve Větřkovicích viz v této knize na straně
143.

Československý svaz včelařů, Budišov
O činnosti Čsl. svazu včelařů, organizace v Budišově nad Budišovkou, pod kterou patří
včelaři z Větřkovic, viz záznam v této knize na straně 143.

ČSČK
Poznámku o slabé činnosti místní organizace Československého Červeného kříže viz
v této knize na straně 143.

Činnost místního požárního sboru
Výborová schůze 17. 1. 1950
Výborová schůze místního požárního sboru se konala 17. ledna 1950 v hostinci
Františka Richtra.
Hlavním bodem programu byla účetní uzávěrka hasičského plesu a rozhodnutí, jak bude
naloženo s čistým ziskem.
Celkový příjem z plesu
34.795,- Kčs
Vydání
13.893,- Kčs
Čistý zisk
20.952,- Kčs
Čistý zisk bude upotřeben na potřeby požárního sboru.

Valná hromada 29. 12. 1949
Řádná valná hromada s programem na rok 1950 se konala 29. prosince 1949 v hostinci
s. Hrdého.
Po obvyklých formalitách a zprávách činovníků vyšlo najevo, že sbor má na konci roku
1948 v pokladně hotovost 38.000 Kčs. Během roku 1949 byl sbor nucen si vypůjčit u místní
reifeisenky 115.000 Kčs, kterýžto dluh se během roku snížil na 75.000 Kčs.
Tak značného nákladu si vyžádal nově zakoupený automobil v ceně 161.000 Kčs.
Značnějšího nákladu si vyžádalo pořízení normalizovaných spojek na všechny hadice.
Za odstoupivšího velitele sboru Františka Vladaře zvolen velitelem sboru absolvent
velitelského kurzu v Opavě br. Karel Moravec.

Požár 27. 11. 1949
Rozpředla se debata o požáru budov Jana Mičky ve Větřkovicích, který vypukl 27. 11.
1949. Obytné stavení bylo zachráněno.
Starostou sboru v r. 1950 byl br. Jan Černoch.

Členská schůze 30. 3. 1950
V prvním bodu bylo projednáno postavení čestné stráže o velikonočních svátcích u
Božího hrobu. Zároveň byla určena šestičlenná čestná stráž při průvodu "Vzkříšení".

Požár kůlny Ehlera
Dále byla projednána záležitost nočních hlídek a požární prohlídky půd, též záležitost
zásahu sboru při požáru kůlny (?) Ehlera.

Členská schůze 22. 6. 1950
Členská schůze požárního sboru se konala 22. června 1950 v hostinci Františka Richtra.
Na schůzi byl přítomen také předseda MNV Adolf Jahn a zástupce OHJ vítkovské František
Krečmer. Byly probrány různé záležitosti sboru. Rozhodnuto, aby 15 párů pracovních botů
bylo rozděleno mezi ty členy sboru, kteří vykázali největší činnost. Přijat návrh, aby 2. a 3.
července byl uspořádán zájezd na Macochu vlastním vozidlem.

Výborová schůze 20. 8. 1950
Výborová schůze požárního sboru se konala v neděli 20. srpna 1950 po ranních
bohoslužbách v hasičské zbrojnici. Na programu byla prohlídka a kolaudace nově opravené
věže. Bylo rozhodnuto o pořádání krmášové zábavy na 10. září 1950.
Velitel sboru si stěžoval na nedostatek vody k hašení požáru. MNV bude požádán o
provedení výstavby alespoň dvou vodních nádrží v obci.

Výborová schůze 26. 12. 1950
Výborová schůze požárního sboru se konala 26. prosince 1950 v bytě br. Štěpána
Baiera. Bylo schváleno, aby nebyl pořádán hasičský ples. Místo plesu bude 4. února pořádána
sborem ostatková taneční zábava.
Pak byly ještě projednány různé organizační věci.

Školství a kultura
Národní škola
Školní rok 1950-1951 nebyl ve školní kronice řídícím učitelem Františkem
Werdichem podchycen.
Aby tato doba nezůstala nevyplněna, alespoň tolik, kolik se dalo zjistit podle třídních
výkazů a ústních zpráv.

Ředitel školy František Werdich odchází do výslužby
Během prázdnin odešel do výslužby ředitel školy František Werdich. Bytem zůstává ve
Větřkovicích. Na jeho místo se dostal vlivem přátelství s okresním inspektorem Mazlem
z Fulneku František Gabriel, který v touze po větším měřítku rázem zvýšil počet tříd na 3 a
stav žactva na 86. Vcelku byl počet žáků menší, protože byli zapsáni žáci, kteří buď
vůbec neexistovali, nebo zemřeli, případně byli v roce 1946 odsunuti do Německa a
posléze někteří byli psáni dvakrát v různých odděleních. Takto získaný počet dětí byl
rozdělen do 3 tříd: v první 18 s třídním ředitelem Františkem Gabrielem, ve druhé 26
s třídním učitelem Leo Davídkem, který během roku byl vystřídán učitelem Jar. Škodou. Ve
třetí třídě s 32 žáky byla učitelka Ludmila Benišková a od 1. 12. 1950 Venuše Holancová.
Ludmila Benišková dostala neplacenou dovolenou. Řím. katol. náboženství učí P. dr.
Rajmund Ivánek. Namátkovou kontrolou krajského inspektora A. Lubojackého se zjistil
vadný stav žáků a neprávem s vědomím okresního školního inspektora Mazla udržovaná třída
byla zrušena. Učitel Jar. Škoda Větřkovic odešel.
Zapsal: Zdenko Koch, ředitel

Mateřská škola
Školní rok 1950-1951
Školní rok 1950-1951 byl zahájen 1. září 1950.
Počet dětí: 27
Všechny děti jsou národnosti české.

Školní slavnosti
Ve školním roce 1950-1951 byly vhodně oslavovány všechny státní svátky a památné
dny.

Vánoční besídka
Kromě toho byla na škole uspořádána vánoční besídka za účasti rodičů a dětí.

Svátek matek
Také Svátek matek oslavily děti besídkou pro své maminky, při které se podávalo
občerstvení pro maminky a děti.

Učítelstvo
Ve školním roce 1950-1951 působí na škole opět Božena Werdichová, která je pověřena
správou školy.
Školnicí je Amálie Dubová, provdaná Paverová.

Inspekce
Ve školním roce 1950-1951 nebyla na škole inspekce.

Příznivci školy
O úspěšné plnění úkolů školy mají zásluhu i její příznivci a přátelé, hlavně MNV.

Dary Budoucnosti
Na zakoupení nových pomůcek věnovala Budoucnost z čistého zisku plesu, 2.000 Kčs.

SRPŠ
Také SRPŠ věnovala věci na pohoštění dětí při besídce Svátku matek.

Sociální práce ve prospěch dětí
Učitelka navštěvovala po celý rok rodiny dětí, aby se seznámila s prostředím, v němž
děti žijí.

Zdravotní stav dětí
Zdravotní stav dětí byl velmi dobrý. Nakažlivé nemoci se neobjevily.

Prohlídka dětí
Zdravotní prohlídku provedl školní lékař dr. Svoboda. Podle jeho zjištění, jakož i podle
výsledků měření a vážení dětí, které se provádí každý měsíc, je jejich tělesný stav dobrý.

Konec školního roku
Školní rok byl zakončen 30. června 1951.

Kultura
Pojednání o kulturní činnosti v obci viz v této knize na str. 108.

Zajímavosti. Různé
Volný nákup chleba, mouky a pečiva
V tomto roce byl zaveden volný nákup chleba, mouky a pečiva, ale lidé toho zneužívali
a krmili chlebem a moukou domácí zvířata. Pro velkou spotřebu těchto poživatin bylo jisté, že
se tento stav dlouho neudrží.

Stockholmská mírová výzva
Stockholmskou mírovou výzvu podepsali všichni občané Větřkovic.

Rok 1951
Politická situace
Antonín Novotný prvním tajemníkem ÚV KSČ
V červnu a září 1951 se schází ústřední výbor KSČ. Z funkce je odvolán první tajemník
ÚV KSČ Rudolf Slánský, který byl zatčen pro účast v protistátním spiknutí.
Prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ se stává s. Antonín Novotný.

Studená sprcha pro přípržence Západu
Komunistická strana Československa drží pevně otěže vlády ve svých rukou. Náš lid je
přesvědčen o tom, že "proroctví" o krachu naší republiky se nikdy nesplní. Marné jsou snahy
západních imperialistů o rozleptání důvěry našeho lidu k vedení KSČ, marně chrlí lži a
pomluvy štvavé zahraniční vysílače, náš lid jim nevěří až na mizivé procento těch, kterým
"není shůry dáno" a kteří si rozum v apatyce nekoupí.

Delegace ČSM na světový festival mládeže
V srpnu 1951 odjela od nás početná delegace ČSM, v pořadí niž třetí, na světový
festival mládeže.

Hospodářské poměry
Hospodářské poměry jsou obsaženy v kapitole Obyvatelstvo na straně 16 a dále, též
v kronice JZD Větřkovice - výňatky zařazené do roku 1964.

Zdravotní a sociální poměry
Kapitolu Zdravotní a sociální poměry v obci viz v této knize na straně 78 a dále.

Tělovýchova a sport
Sportovní organizace v obci není. Mládež hraje volejbal, hokej i kopanou bez
organizace.

Činnost MNV
Veřejná schůze ze plnéna MNV 2. 2. 1951
Změna v radě MNV: Do rady přichází nový člen a to František Gabriel jako osvětový
referent. František Vladař jmenován finančním referentem. Richard Pustějovský zůstává dále
jako člen MNV.

Komise
Sestavení obecních komisí:
a) plánovací a technická komise:

František Vladař, čp. 60
Karel Gintar, čp. 64
Adolf Šamárek, čp. 5

b) školská a osvětová komise:

Karel Benek
Jaroslav Škoda, učitel
Božena Grossmannová, čp. 74
František Homola, čp. 8
Edvín Vladař, čp. 49
Jan Elbl, čp. 143

c) ??? komise:

František Vladař, čp. 60, předseda
Karel Hellebrand, čp. 71
Karel Pekárek, čp. 128
František Jahn, čp. 27
Richard Šenk, čp. 43

d) trestní komise:

Adolf Jahn, čp. 2, předseda
Karel Demel, čp. 94
František Vladař, čp. 60
František Urbánek, čp. 97

e) akční trojka:

Adolf Jahn, čp. 2
Ludmila Fišerová, čp. 87
Karel Hellebrand, čp. 71
František Vladař, čp. 60

f) vyživovací komise:

Ludmila Fišerová, čp. 87,
Marie Panáčková, čp. 24
Anna Sommerová, čp. 26
Jan Elbl, čp. 143

g) zemědělská komise:

Karel Hellebrand, čp. 71
Vincenc Murcek, čp. 134
K. Gintar, čp. 64
Josef Dubový, čp. 156
Karel Demel, čp. 94

Akce 5M 1951
Akce 5M na rok 1951: Oprava školy z peněz akce 5M. Oprava cesty se udělá
dobrovolnými brigádami a stanoví se pracovní povinnost 10 hodin pro každého občana od 16
do 60 let.

Čistý zisk, záležitost požárního zboru
Dne 31. 12. 1950 byl čistý zisk 61.300 Kčs uložen u Okresní spořitelny a záložny ve
Vítkově. Konečná bilance se po sestavení oznámí dodatečně. Odměna stanovena na 10%
hrubé tržby a to ze 114.000 Kčs.
Schválen počet členstva tak, jak byl sborem navržen. Navržený velitel a funkcionáři se
schvalují. Doplatí se 14.000 Kčs Karlu Moravcovi.
Tento zápis, psaný inkoustovou tužkou, není nikým podepsán.
V zachovalé knize zápisů od roku 1951 jsou před prvním zápisem vyřezány 4 listy.
(poznámka kronikáře)

Schůze rady MNV 21. 3. 1951
Projednání a schválení (doslovně):
O začlenění místního komunálního podniku okresního podal zástupce ONV s. Hrbáč
potřebná vysvětlení. Po delším rozhovoru usnesla se rada jednohlasně pro okresní komunální
podnik za těchto podmínek:

Komunální podník
1) Budova čp. 50 zůstává nadále majetkem MNV obce Větřkovice.
2) KP hostinský okresu Vítkov převezme všechny dosavadní zaměstnance KP.
3) Ponechá Františka Richtra jako svého zaměstnance alespoň do té doby, než tento
dosáhne sociálního důchodu.

Odměny referntům
Dle sdělení předsedy MNV zvyšuje se od 1. 1. 1951 odměna referentu MNV na měsíční
obnos 2.400 Kčs. Dle toho by se mohl tento obnos ještě rozdělit 500 Kčs měsíčně jako
odměna referentům.
K tomu podala členka rady MNV L. Fišerová tento návrh na rozdělení odměn"
a) předsedovi MNV se zvýší odměna o 200 Kčs měsíčně na 900 Kčs.
b) místopředsedovi MNV se zvýší odměna též o 200 Kčs měsíčně na 500 Kčs
c) zásobovací referentce se zvýší odměna o 100 Kčs měsíčně na 600 Kčs
Tento návrh byl schválen.
Dále se jednalo o převzetí konfiskátu od MNV a to čp. 140 porodní asistentkou Annou
Mellarovou a usneseno, že obec nemá námitek, aby ONV ve Vítkově předal tento konfiskát
Anně Mellarové.
Podepsán: František Werdich, zapisovatel
Jahn Adolf, předseda MNV
Vladař František, čp. 60, člen MNV

Schůze rady MNV 27. 4. 1951
Opravy
Oslavy 9. května stanoveny na den 14. května 1951 a to na odpoledne. Kulturní náplň
obstará škola a přednášku pronese osvětový referent.

Opravy
Dle sdělení ONV má obec zajištěno pro II. čtvrtletí 50.000 Kčs. Všichni členové rady
jsou pro opravu národní školy z akce 5M. Dále se opraví zídka při národní škole.

Schůze rady MNV 4. 5. 1951
Jarní práce
Předseda oznámil, že schůze se budou konat pravidelně každý pátek.
Dle sdělení zemědělského referenta byly veškeré jarní práce u místních zemědělců
řádně včas dokončeny.

Požární komise
Konference požárního sboru se usnesla, aby v každé obci fungovala požární komise.
Usneseno, aby v požární komisi byl zastoupen předseda MNV, 1 člen SNB, velitel požárníků,
kominík a Adolf Homola jako elektrikář.

Nájem honitby
Usneseno, aby nájem honitby od 1. 1. 1951 činil 3.000 Kčs ročně.

Oprava hřbitovní zdi
MNV zařídí opravu hřbitovní zdi na náklad těch osob, které zeď poškodily.

Schůze rady MNV 11. 5. 1951
Opravy v akci 5M
Jednáno o pracích v akci 5M, hlavě o opravě zdi okolo školní zahrady.
Osvětový referent podal zprávu o oslavě 1. máje a sdělil, že 15. května 1951 bude mít
proslov před zahájením divadelního představení na téma: Den vítězství.

Schůze pléna MNV 15. 6. 1951
Rozpisová komise
Předseda MNV podal podrobné informace o povinnostech a právech členů pléna.
Do rozpisové komise byli zvoleni:
1. zemědělská referentka
2. předseda JSČZ
3. zásobovací referentka
4. Karel Gintar, Alois Bria a předseda místní organizace KSČ.

Přečíslování domů v osadě Nové Vrbno
V osadě Nové Vrbno byly přečíslovány domy takto:
Josef Černoch
dostává číslo
Ferdinand Jahn
Anna Černínová

63
87
153

Vojtěch Lichovník
Josef Knopp
Josef Dubový (obecní les. hájovna)
Josef Hluchý (státní hájovna)

154
155
156
158

Místní rozhlas - jednání
Usneseno, aby byla na ONV vyslána deputace ohledně místního rozhlasu, a to: předseda
MNV, předseda KSČ a místopředseda MNV.
Od 15. června 1951 nejsou v knize zaneseny zápisy o schůzích rady MNV až do 20.
července 1951. Místo zápisů jsou v knize 3 čisté strany, kde měly být zápisy napsány
dodatečně, patrně z poznámek.

Schůze rady MNV 20. 7. 1951
Benzín pro hajného
Usneseno, aby lesní obvodový hajný dostával od obce prozatím 50 litrů benzínu
měsíčně pro služební cesty.

Zadržené nájemné
Předseda sděluje, že F. Gabriel vybral v prosinci 1950 nájemné z bytu Benkové a byla
mu dána složenka, aby obnos 1.500 Kčs poukázal obecní pokladně. Dodnes (tj. do 20. 7.
1951) však tento obnos poukázán nebyl. Usneseno, aby Gabriel byl znovu upozorněn na
odeslání tohoto obnosu.

Průběh žní
Krátký referát o průběhu letošních žní podal zemědělský referent.

Potřeba pracovních sil
Zjištěno, že rezerva pracovních sil v obci není, naopak, že by byla potřeba pracovních
sil.

Zpráva o IX. sjezdu KSČ
Zprávu o IX. sjezdu KSČ podá příští schůzi nepřítomný osvětový referent.
Hledání možnosti o založení Sokola v obci bude rovněž předáno osvětovému
referentovi.

Schůze rady MNV 27. 7. 1951
Sokolská družina a pionýrský oddíl
Jednáno se s. Gabrielem o založení Sokolské družiny v obci a o zřízení pionýrského
oddílu. S. Gabriel slíbil, že Sokolská družina a pionýrský oddíl budou založeny ve školním
roce 1951-1952.

Požární záležitosti
Z obecní pokladny byl proplacen obnos 9.000 Kčs za opravu motoru pro požární sbor.

Průběh žní
Zemědělský referent podal zprávu o průběhu žní. Žně již započaly, ale výmlat nebyl
ještě proveden.

Hledačka mandelinky bramborové
Hledačka po americkém brouku se provede v neděli 29. 7. 1951 s členy požárního sboru
a školní mládeže.

Schůze rady MNV v době žní
Bylo usneseno, že v době žní bude rada MNV svolávána jen na pozvání

Schůze rady MNV 10. 8. 1951
Přihlášky a odhlášky
Vzato na vědomí, že kdo se hlásí v obci k pobytu, podá přihlášku u tajemníka MNV a
tento každou přihlášku i odhlášku hlásí ve schůzi obecní rady.

Napomenutí nočního hlídače
Noční hlídač Knopp, který nekoná řádně své povinnosti, bude předsedou MNV
napomenut s pohrůžkou propuštění ze služby.

Úřední hodiny
Úřední hodiny pro strany se stanoví na pondělí a čtvrtek od 18. do 20. hodiny

Schůze pléna MNV 17. 8. 1951
Újezdní tajemník - proslov
Újezdní tajemník (který?) promluvil o mezinárodní situaci a o boji za mír. Hovořil též o
právech a povinnostech členů MNV.

Zpráva o průběhu žní
Zemědělský referent podal zprávu o průběhu žní, které budou brzy skončeny. Výmlat
bude proveden za pomoci všech rolníků, aby dodávka smluvního obilí byla dokončena.
Podmítka je provedena na 30%. Schází na plán 18 ks hovězího dobytka, prasnic je nad plán,
ale pořád schází pro zdejší obec selata.

Zpráva o osvětové činnosti
Zprávu o osvětové činnosti podal s. Gabriel. Byl podán návrh, aby schůze, přednášky a
zkoušky se konaly v sále Benkové v OKP.

Špatná osvětová činnost. Novým osvětovým referntem ustanoven Jan Elbl
Předseda MNV navrhl změnu v osvětovém referátě s tím, že osvětová činnost není
taková, jaká má býti. Novým osvětovým referentem byl ustanoven člen pléna MNV Jan Elbl.

Schůze rady MNV 24. 8. 1951
Konec žní
Zemědělský referent sdělil, že letošní žně jsou skončeny, podmítky provedeny na 50%,
vymláceno 40%, len vytrhán na 60%, směsky sklizeny na 100%. Závady při žních žádné, bylo
krásné počasí.

Zajištění osiv
Každý rolník si zajistí osivo a semena sám.

Potíže s nadsmluvní dodávkou
S nadsmluvní dodávkou bude ve zdejší obci špatně a to proto, že pro sucho je výmlat
menší, než se očekávalo.

Školní výlet - výdaje
Řediteli s. Gabrielovi se podá účet za upotřebení hasičského auta ke školnímu výletu
obnosem 500 Kčs.

Změna ve školské a kult. komisi
Do školské a osvětové komise byl zvolen za s. Gabriela Karel Benek mladší.

Schůze rady MNV 7. 9. 1951
Obecní posel
Na místo Marie Demlové byla ustanovena obecním poslem Marianna Křížová.

Není potřeba brigád
Žně jsou skončeny, výmlat proveden na 60%, podmítky skončeny, polorané brambory
částečně sklizeny i dodány do HD ve Vítkově. Není potřeba brigád.

Mimořádná shůze rady MNV 18. 9. 1951
Výmlat opožděn
Zjišťuje se, kdo ještě nevymlátil. Je to Anna Černínová a Karel Gintar; nevymlátili ještě
oves.

Neplniči-výzva
Všichni neplniči dostanou výzvu, aby dlužené obilí dodali do soboty HD ve Vítkově.

Mlecí povolení
Byl probrán výnos ONV o vydávání mlecích povolení. Agendou byla pověřena Ludmila
Fišerová.

Zrušení požární hlídky
Zesílená požární hlídka se ruší dnem 30. 9. 1951.

Schůze rady MNV 5. 10. 1951
Den armády
Usneseno, aby Den armády se oslavoval v neděli 7. 10. 1951 v sále nár. podniku
Františka Richtra a v národní škole již v sobotu odpoledne školní besídkou.

Bohoslužby v době sklizně
Rada MNV se usnesla, aby přes dobu vykopávky brambor a sklizně řepy byly
bohoslužby v neděli jako obyčejně, poněvadž ve zdejší obci je sklizeň okopanin již ukončena.

Kožodělné družstvo - správkárna obuvi
Není námitek, aby Kožodělné družstvo z Opavy otevřelo ve zdejší obci správkárnu
obuvi.

Schůze rady MNV 9. 11. 1951
Cyril Vladař žádá o propuštění z výroby. Usneseno, aby k tomu zaujal stanovisko hajný
Dubový, u kterého byl žadatel zaměstnán jako lesní dělník.

Výstroj pro požární sbor
Požární sbor objednal 7 vycházkových a 4 pracovní obleky a rada MNV se usnesla, aby
MNV žádal o zvýšení limitu, aby tato výstroj mohla býti zaplacena.

Pěstování léčivých bylin
Místní obec má v roce 1952 vypěstovat 40 arů koriandru jako léčivou bylinu. Rozhodne
o tom zemědělská komise.

Schůze rady MNV 30. 11. 1951
Požární sbor žádá, přes zákaz ONV - finančního referátu, o zaplacení vycházkových
obleků, a proto žádá členy rady MNV, aby se k tomu vyjádřili. Požárníci se vyzvou, aby účet
zaplatili z vlastních prostředků, a když ne, převezme pokladní službu od 1. 1. 1952 MNV.

Schůze rady MNV 7. 12. 1951
Sčítací komise
Předseda MNV sděluje, že dne 30. 12. 1951 bude sčítání dobytka a žádá, aby se zvolili
členové do sčítací komise. Byly ustaveny tyto skupiny komise:

1) Karel Hellebrand, čp. 71 a Ludmila Fišerová
2) František Vladař, čp. 60 a Karel Gintar

Obtíže se školními pozemky
Předseda sděluje radě MNV, že školní pozemky nejsou ještě zorány. Usneseno
pozemky s. Gabrielovi odebrat a přidělit Adolfu Knoppovi, čp. 15 a Josefu Mičkovi, čp. 115.
Františku Richtrovi se pronajímá bývalé školní cvičiště.

Schůze rady MNV 20. 12. 1951
Jaroslav Ryšánek tajemníkem MNV
Předseda informuje členy rady MNV o ustanovení nových tajemníků MNV. Zdejší obci
byl přidělen Jaroslav Ryšánek z Budišova n. B. Jmenovaní obecního tajemníka bylo
schváleno a opis zápisu byl zaslán ONV dne 21. 12. 1951.

Schůze rady MNV 28. 12. 1951
"Vojnarka"
V neděli 30. 12. 1951 sehrají ochotníci z Lesních Albrechtic divadelní hru "Vojnarka"
od Aloise Jiráska. Divadlo se povoluje. Poloviční zisk se věnuje na osvětu.

Školení členů rady MNV
Šestidenní povinné školení členů rady MNV začíná 7. ledna 1952. Rada se usnesla, aby
se školení zúčastnil osvětový referent J. Elbl a kdyby za něho Jednota neposlala náhradu, pak
půjde na školení předseda MNV A. Jahn.

Činnost složek NF
Činnost složek Národní fronty je obsažena v pojednáni o činnosti NF v této knize na str.
122.

KSČ
O činnosti místní organizace KSČ po roce 1945 viz pojednání v této knize na straně
104.

SČSP
O činnosti místní organizace SČSP viz záznam na straně 123 v této knize obecní
kroniky.

ČSM
O činnosti místní organizace Československého svazu mládeže po roce 1945 viz zápis
v této knize na straně 143.

Lidové myslivecké sdružení
Záznam o činnosti Lidového mysliveckého sdružení, místní organizace, viz na straně
143.

Včelařství
Činnost Čsl. svazu včelařů, místní organizace v Budišově nad Budišovkou (důvěrník ve
Větřkovicích), viz v této knize na straně 143.

ČSČK
O Činnosti místní organizace Československého Červeného kříže viz zápis v této knize
na straně 143.

Činnost místního požárního sboru
Valná hromada 2. dubna 1951
Valná hromada místního požárního sboru se konala 2. dubna 1951 v hostinci Františka
Richtra za účasti 34 členů a hostů. Členové povstávají a zpívají národní hymnu. Předsedající
valné hromady br. Jan Černoch zahajuje valnou hromadu a vítá zástupce OHJ vítkovské br.
Rudolfa Matochu, br. Františka Kouřila a vzdělavatele OHJ br. Josefa Krestu, též zástupce
požárního sboru z Vítkova a předsedu MNV Adolfa Jahna
Referent František Kouřil ve svém projevu poukázal na nové úkoly hasičstva a seznámil
přítomné s ustanoveními nového zákona 62-50 a blíže vytyčil směrnice pro činnost nově
tvořících se místních jednot SČH.
Bratr Josef Kresta ve svém projevu vyzvedl skutečnost, že větřkovský požární sbor se
těšil vždy dobré pověsti ve vítkovském okrese a vyslovil přání, aby si toto přední místo udržel
i v budoucnosti.
Následovaly zprávy funkcionářů, z nichž zajímavá je zpráva matrikáře, že sbor má 43
členů, z toho 2 ženy.
Velitel sboru podal zprávu, že v r. 1950 bylo vykonáno 29 cvičení, z toho 3 veřejné.
Sbor zakročoval při 3 požárech, z toho dvou mimo obec (Leskovec, Vítkov).
Ve zprávě osvětáře uvedeno, že sbor pořádal pro své členy 7 školení, na nichž byly 3
přednášky státně-politické výchovy, 20 přednášek technických, 2 zdravotní, 2 ideové a
vzdělávací a 8 příležitostných. Byla uspořádána 1 besídka cizího souboru, sehrána byla 2
divadla vlastním souborem (Naši furianti, Pražský flamendr) a 2 souborem cizím. Bylo
uspořádáno 7 oslav a 6 zábav.
Celkový příjem za minulý rok čili 81.089 Kčs, z toho příspěvek obce požárnímu sboru
činil 13.500 Kčs.
Volba členů výboru byla provedena (podle předem schváleného návrhu (kandidátky)
MNV) na žádost přítomných aklamací. Byli zvoleni:
Předseda sboru:
Černoch Jan, čp. 46
Místopředseda:
Vladař Jan, čp. 30
Referent organizační:
Schiller Cyril, čp. 80
Jednatel-archivář:
Homola František, čp. 8
Pokladník- matrikář:
Gintar František, čp. 108
Referent osvětový:
Vladař Edvín, čp. 49
Referent pro ochranu preventivní:
Hopp Josef, čp. 49
Referent zdravotní a samar.:
Jan Vícha, čp. 98
Referent pro výzbroj a výcvik:
Baier Štěpán, čp. 150
Referent pro odborné školení:
Bria Alois, čp. 81

Referentka žen:

Černochová Anežka, čp. 46

Dále byli kooptováni Moravec Karel, velitel PO ve funkci místopředsedy a Jahn Adolf
ve funkci člena výboru.
V závěru prohlásil předseda, že touto ustavující schůzí - valnou hromadou - vstupuje
dosavadní požární sbor do další práce pod novým názvem a sice jako místní jednota Čs.
svazu hasičstva.

Výborová schůze 3. 6. 1951
Výborová schůze MJ ČSH se konala 3. června 1951 v hostinci Benkové. Na programu:
1. Oprava motorové stříkačky
2. Závody o putovní pohár města Oder
3. Rozšíření zbrojnice o přístavek na benzín
4. Zájezd na Praděd v rámci akce: Poznej svou vlast
5. Volná rozprava

Výborová schůze 21. 7. 1951
Výborová schůze MJ ČSH se konala 21. července 1951 v hostinci Benkové. Na
programu bylo: Prohlídka protipožárních zařízení v obci, protipožární hlídky po dobu trvání
žní, úprava průjezdu na cvičiště a opatření k zajištění dostatku vody k hasičským účelům.

Schůze předsednictva MJ ČSH 21. 12. 1951
Schůze předsednictva MJ ČSH se konala 21 prosince 1951 v hostinci Benkové. Na
programu bylo zjištění všech platů, které sbor proplatil okr. sekretariátu do rukou br. Kouřila,
dále příprava k pokladní uzávěrce za rok 1951 a provedení revize pokladny br. Josefem
Hoppem, čp. 130 a br. Viktorem Dubovým.

Školství a kultura
Národní škola

Školní rok 1951-1952 byl zahájen 1. září 1951. Žactvo bylo vyzváno, aby pozvalo
rodiče na hovory o škole na 3. září.

Učitelský sbor
Při zahájení školního roku byly na škole dvě literní síly: ředitel František Gabriel a
učitelka Venuše Holancová.

Zatčení ředitele Gabriela
Dnem 5. prosince 1951 byl ředitel František Gabriel vzat do vyšetřovací vazby. Bylo
naň uvaleno trestní řízení pro porušení mravopočestnosti. Jmenovaný podle výpovědi dětí
zneužíval žákyni třetího postupního ročníku i jiných. Později vyšly napovrch i jiné trestní
skutky, nemravné chování v hostinci, opilství, vyhrožování občanům a posléze byl
společníkem vyloupení klenotů kláštera fulneckého. Až do 1. února 1952 byla správou školy
pověřena učitelka Venuše Holancová. Na školu byla odeslána na výpomoc učitelka A.
Brhlová, která učila jen několik dní, jinak byla nemocná. V. Holancová učila tedy obě třídy
polodenně. Od 1. února nastoupil na školu jako ředitel Zdenko Koch, který byl před tím na

jednotřídce v sousedních Jelenicích. Náboženství řím. kat. učí místní administrátor P. dr.
Raimund Ivánek. Učitelka Venuše Holancová si podává žádost o přeložení na kraj hradecký
do Čech, kde je doma. Od 17. března do 16. dubna pro nemoc neučí a třídy jsou opět
vyučovány polodenně ředitelem Zdenko Kochem.

Uklízečka
Službu uklízečky nastoupila Marie Křížová za měsíční hrubý plat 1.515 Kčs.

Žactvo
Žactvo všechno je národnosti české a náboženství řím. katolického.

Nakažlivé nemoci
Zdravotní stav žactva nebyl uspokojivý. Jednak epidemie spálová a chřipka silně
narušily docházku po celý rok.

Docházka
Počet půldnů celkem
Z toho zameškáno
V % zameškáno

21.074
1.482
7,02

Školní budova
Školní budova je zanedbána. Fasáda opadává pod okapem, odtokové roury jsou
zaneseny a schází, svody na střeše jsou děravé, rytina stará, schází, takže na půdě je sníh a
mokro. Několik trámů je shnilých. Okénka na půdě schází a jsou rozbitá. Půda je plna střepin,
odpadků, špíny a nepořádku. Třídy mají naolejované podlahy. Zařízení tříd je zastaralé.
Schodiště kamenné, u půdy schází zábradlí. Sklep je podoben půdě svým nepořádkem,
okénka schází a jsou rozbitá, sklep je tmavý. Prádelna má špatné jedno okno, kotel a rozbitou
zem. Ve sklepě je zařízení na tlakový vodovod - čerpadlo pokažené a voda se musí čerpat
studničním kolem. V kuchyni je sporák s prasklou nádrží na vodu a silně nedoléhající
plotnou, pečící trouba je propálená. V ložnici jsou propálená kamna a schází osvětlovací
těleso. Jeden pokoj je v užívání učitelky. Další místnosti: jedna, prostřední třída, je prázdná.
V přízemí je ředitelna, ve které je obecní knihovna, v další místnosti šatna a kabinet. Malá
komůrka je prázdná.

Hospodářské budovy
Na blátivém (plném kozího hnoje) dvoře je hospodářská budova. Část je jako stodola,
má rozbitá vrata k nepoužívání. Chlév zanesen hnojem, strop se boří, komora má dřevěný
strop a hliněnou podlahu, všude nepořádek. Kůlna na dřevo je dřevěná, u ní stojí dřevění
krmník. Šeď vzrostlých kaštanů je sice okrasou, ale stíní oknům i dvoru.

Zahrada
Školní zahrada má tří části. Před budovou je květinová a okrasná, okrasné křoviny až ku
zhynutí ožraly kozy, květinová nebyla udržována a má stejný osud. Na jaře bylo vysázeno 18
jiřin, 20 růží, 50 karafiátů. Zahrada byla zryta, dá však ještě více práce s úpravou. Zeleninová
zahrádka je za hospodářskou budovou a je oplocena. Ovocná zahrada je prázdná, staré stromy

nerodí, podél plotu planě rostou keře. Na jaře bylo vysázeno 18 stromků ovocných. Zahrada
je oživena včelínem ředitele Zdenko Kocha. Ploty jsou až na malé opravy v dobrém stavu.

SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy zahájilo, vlastně obnovilo svou činnost. Předsedkyní je
M. Homolová, jednatelkou Božena Werdichová. Na návrh ředitele opravily maminky loutky,
aby se s nimi mohlo hrát. Za spolupráce Františka Benišky postavil Zdenko Koch jeviště a za
spolupráce některých členů-nejen rodičů, bylo loutkové divadlo sehráno celkem 4krát.
Výtěžek byl věnován dětem na výlet a zájezd na divadlo do Vítkova.

Sběr surovin
Na zdejší škole se věnujeme pouze sběru papíru a textilu, který máme uskladněn v
kůlně. Celkem jsme do konce června dosáhli 420 kg papíru a 65 kg textilu, což činí na žáka
8,83 kg.

Sběr léčivých bylin
Děti se s chutí zapojily do sběru léčivých bylin.

Učitelská knihovna
Podle dílčího inventáře byl stav k 1. únoru 145 inventárních čísel, z toho prověrkou
vyřazeno 55 knih. Knihy jsou staré a ve špatném stavu. Žactvo rádo čte, 9 knih připadá na
jednoho žáka (vypůjčených).

Sbírky
Sbírky mají celkem 357 inventárních čísel.

Nábytek
Inventář nábytku nebyl veden. Školní lavice jsou staré, dlouhé a nevyhovující. Tabule
potřebuje výměny. Katedry jsou opravované, bez zámků. Ve třídách nejsou skříně. Židličky
pro učitele jsou vetché. Nábytek pro kabinet je nedostačující, rovněž tak i nábytek ředitelny a
sborovny. Byl proto zakoupen psací stůl, zánovní. Židle je půjčena. V šatně jsou nástěnné
věšáky a lavičky.

Kulturní život školy
Od 1. února bylo sehráno 4krát loutkové divadlo. 4. května žactvo za vedení ředitele
Kocha sehrálo divadlo Jaroslava Kvapila: Sirotek. Jednou jsme provedli zájezd na divadlo do
Vítkova. Žáci nacvičili kulturní vložku na hovory s občany za vedení učitelky V.
Holancové. Za vedení obou učitelů byly nacvičeny slezské tance ku kácení máje. Všechno
žáctvo se zúčastnilo exkurze na zámek v Hradci. K plánovanému výletu nedošlo, protože
ONV nařídil okresní karanténu po několik případů obrny. Žactvo se zúčastnilo dvou
představení putovních kin a jednoho představení Vesnického divadla.

Návštěvy
Naši školu navštívila dvakrát školská referentka (která?) a byla přítomna schůzím
SRPŠ. Návštěvy rodičů do vyučování nebyly. Přejeme si, aby rodiče přišli do školy a zhlédli
práci.

Zápis
Zápis byl proveden 28. června. Přihlásilo se 12 žáků, jedna žákyně dodatečně.

Ukončení školního roku
Školní rok byl ukončen 28. června 1952. Ředitel Zdenko Koch si bere za úkol o
prázdninách opravu školy.

Mateřská škola
Zahájení školního roku 1951-1952
Školní rok 1951-1952 byl zahájen 1. září 1951 v nově vymalovaných a vyzdobených
místnostech.

Školní slavnosti
Ve školním roce byly oslavovány všechny státní svátky a památné dny. Besídka
k Svátku matek nemohla býti uskutečněna pro výskyt spály.

Změny v učitelském sboru
Ve školním roce 1951-1952 nebyly žádné změny v učitelském sboru. Ředitelkou
zůstává Božena Werdichová, školnicí je opět Amálie Paverová.

Prohlídky dětí, spála, příušnice
Zdravotní prohlídka dětí byla provedena 10. října 1951. U šesti dětí se vyskytla spála.
Skoro všechny děti měly příušnice.

Inspekce
V tomto školním roce nebyla na škole inspekce.

Příznivci školy
SRPŠ mělo ve školním roce 5 schůzí s malým počtem členů.

Zápis
Na rok 1952-1953 bylo zapsáno celkem 24 dětí.

Zakončení školního roku
Školní rok byl zakončen 28. června 1952.

Zemědělský útulek, dětská obrna
Přes prázdniny byl zřízen zemědělský útulek. V tomto útulku byla 4 týdny zaměstnána
ředitelka mateřské školy Božena Werdichová, pak ji vystřídala Marie Paverová. Útulek byl
však 19. srpna uzavřen pro výskyt dětské obrny.

Počet dětí
V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 30 dětí.

Zajímavosti. Různé
Opět lístky na chléb
Jak se dalo očekávat, byly v roce 1951 opět zavedeny lístky na chléb, mouku a pečivo a
to proto, že lidé těmito potravinami krmili domácí zvířata.

Rok 1952
Záznamy od roku 1952
Jak již bylo dříve uvedeno, od května roku 1945 panoval u nás chaos tak dlouho, než se
lidé náležitě vžili do nové situace - nového způsobu života. Právě proto tato obecní kronika
používala od roku 1945 až do roku 1952 co nejvíce podrobnosti z hlavních čtyř pramenů
(přímé výňatky ze zápisů o schůzích rady a pléna MNV, kroniky národní školy, kroniky
mateřské školy a také ze zápisů o schůzích místního požárního sboru). Jiných zápisů o
činnosti místních organizací Národní fronty až do roku 1960 kronikář nezískal.
Ze všech zápisů a pojednání v této knize od r. 1945 do roku 1952 může si čtenář učinit
již představu o tom, jak lidé ve Větřkovicích po roce 1945 žili.
Od roku 1952, tj. od doby, kdy v obci byly poměry již ustáleny, podává kronika život
v obci stručně a uvádí jen ty nejdůležitější události. Poukazuje ovšem v každém roce na
kapitoly uvedené na počátku této knihy, aby čtenář kroniky věděl, že kronika kromě běžných
zápisů obsahuje i kapitoly, jejichž obsah se nemění, a které se kontrolují, příp. doplňují
každých pět let. V našem případě to nepřipadá v úvahu, neboť kronika podchycuje veškeré
události v obci za 19 let od roku 1945 najednou a není proto třeba k těmto kapitolám doplňků,
neboť obsahují všechno od r. 1945 do konce r. 1964.
Po tomto vysvětlení každý pochopí náhlý přechod v kronice od roku 1952 z velmi
obsažných do stručných přehledů.

Politická situace
Poměty na vesnici a ve městě
Politická situace v naší republice se od roku 1951 nezměnila. Na vesnicích se nadále
pořádají četné schůze zaměstnanců ONV, členů KSČ a JSČZ a řečníci se všemožně snaží
zemědělcům vysvětlit výhody společného hospodaření v JZD. Pomalu, ale jistě získávají tito
řečníci půdu a ve vesnicích se tvoří stovky nových JZD. Počátky družstev ovšem zápasí
s velkými těžkostmi a na to poukazují odpůrci JZD ve snaze, aby v obci co nejdéle udrželi
pozice soukromého vlastnictví.
V národních podnicích se plní plán přes 100% a každým rokem stoupá produktivita
práce i při snižování počtu zaměstnanců. Nové stroje totiž zvyšují výrobu i při menším počtu
dělníků. Úderky na závodech stále rostou, též i soutěže.
Ve světě se na jedné straně horečně zbrojí a na druhé straně, hlavně přičiněním
Sovětského svazu, se houževnatě bojuje za udržení míru. Ze zbrojení mají největší užitek
velkokapitalisté, kteří nenávidí komunismus v obavě o své majetky; lze tedy očekávat, že
umělé napětí ve světě potrvá ještě řadu let.
V Západním Německu od nás odsunutí Němci štvou proti naší republice a vláda je
v tom podporuje.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále

Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV v roce 1952
Od roku 1952 jsou sice v této kronice podchyceny všechny zachované zápisy o schůzích
rady a pléna MNV, avšak z obsahu zápisů jsou zde použity ve zkratce jen ty nejdůležitější
věci.

Schůze rady MNV 4. 1. 1952
Lístky na curk
Usneseno, aby místní tajemník se zásobovacím referentem došli 7. 1. 1952 na OBV a
řešili tam otázku lístků na cukr.

Schůze pléna MNV 14. 1. 1952
Představení nového tajemníka
Předseda MNV představil nového tajemníka MNV s. Ryšánka a plénum pak schválilo
jeho ustanovení.

Trestní komise
Do trestní komise byli plénem MNV schváleni:
předseda MNV:
A. Jahn
místopředseda:
Karel Hellebrand
členové:
Karel Demel, R. Pustějovský, s. Holancová a
J. Elbl

Kulturní dům
Schváleno, aby obecní hostinec sloužil jako kulturní dům.

Schůze rady MNV 8. 2. 1952
Odprodej jatečného dobytka
Usneseno, že zemědělský referent provede 11. 2. 1952 odprodej jatečného dobytka u
pěti zemědělců.

Schůze rady MNV 15. 2. 1952
Rada MNV rozhodla podle usnesení vlády, že Fr. Černoch, čp. 150 musí dodržet
plánovaný stav dobytka.

Výpověď Františka Werdicha
Projednána věc s. Werdicha, hodnocena jeho dosavadní práce na MNV a projednána
jeho výpověď.

Hovory s občany
Budou zavedeny hovory s občany v neděli odpoledne s kulturní vložkou školních dětí.

Mimořádná schůze rady MNV 18. 2. 1952
Usneseno, že hovory s občany se budou konat v neděli 2. března 1952 v hostinci "U
Benků". O tom byl vyrozuměn ONV.

Mimořádná schůze rady MNV 6. 3. 1952
Cukr pro neplniče dodávek
Projednáno 14 žádostí o vydání lístků na cukr a mýdlo těm, kdož nesplnili dodávky. Jen
čtyřem zemědělcům byla jejich žádost vyřízena kladně.

Instruktor MNV
Vzato na vědomí, že instruktorem MNV bude dr. Krupička z ONV.

Schůze rady MNV 14. 3. 1952
Slabá tučnost
Zjištěna slabá tučnost mléka u zemědělců:
Mička, čp. 115
2,95
Zeisberger, čp. 346
2,60
Rada se usnáší: vzít stájové vzorky a sledovat tučnost mléka u obou.

Vyhověno žádosti o přeložení učitelce Holancové
Usneseno žádost učitelky Holancové o přeložení do Hradce doporučit a požádat ONV,
aby sem dosadil osobu, která by byla zvlášť po stránce odborné, organizační a politické
vyspělá.

Schůze rady MNV 21. 3. 1952
Psací stoly pro školy
Usneseno zakoupit psací stoly pro národní i mateřskou školu, které prodávají František
Werdich a Božena Werdichová.

Sbírka na Koreu
Sbírku na bojující Koreu provede za MNV s. Jahn a s. Elbl.
Bude provedeno opatření pro zvýšení stavu skotu doplněním odstavováním telat.

Schůze rady MNV 27. 3. 1952
Komise pro jarní práce
Komise pro jarní práce:
Hellebrand Karel, čp. 71

Černín Břetislav, čp. 40

Urbánek František, čp. 97
Vladař František, čp. 52

Dubový Adolf, čp, 89

Mimořádná schůze MNV 15. 4. 1952
Hovory s občany
Zajištění jarních prací probíhalo na hovorech s občany. Oves a ječmen budou zasety
tento týden. Do předsednictva místní kampeličky navrhl MNV Richarda Pustějovského.

Schůze pléna MNV 29. 10. 1952
Této schůze se zúčastnili zástupci okresní komise pro kontrolu činnosti MNV dr. Karel
Nachtigal a s. Šebestová.

Slib nových členů MNV
Noví členové pléna MNV složili slib. Slib, jak od předsedy MNV, tak i od ostatních
členů MNV přijal dr. Nachtigal.

Proslov dr. Nachtigala
V diskusi promluvil dr. Nachtigal o plnění plánu a o úkolech členů MNV.

Volby stálé zemědělské komise
Do stálé zemědělské komise byli zvoleni:
Schiller, Murcek, Vladař E., Moravec K., Pustějovský a Bria.

Schůze rady MNV 17. 10. 1952
Zootechnik
Byl podán návrh na zootechnika Vincence Murcka, čp 134.

Zdravice k oslavě VŘSR
Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce. Usneseno vypracovat zdravici.

Komise pro výkup
Nová komise pro výkup:
Hellebrand, Hopp, Schiller, Homola, Kopl, Vladař František, čp. 52, Murcek V., čp.
134. Křestní jména a čp. uvedeny nejsou.

Trestní komise
Trestní komise:
Černín, čp. 40
Hellebrand, čp. 71
Demel, čp. 94
Křestní jména uvedena nejsou.

Náhradníci:
Pustějovský Richard, čp. 146
Elbl, čp. 143
Hopp Josef, čp. 6

Schůze rady MNV 31. 10. 1952
Oslavy ČSSP
Usneseno, aby oslavy měsíce ČSSP zorganizoval s. Elbl a ředitel školy Koch.

Škody na poli
Bylo zoráno 100 ha žita, len poškozen suchem na 60%.

Schůze rady MNV 6. 11. 1952
Těžba dříví je splněna.
Dodávky brambor splněny na 100%. Cukrovky vykoupeno 90% povinné dodávky.

Schůze rady MNV 14. 11. 1952
Sběr surovin
Jednáno o plnění lidového sběru surovin, jeho uskladnění, odvozu a proplacení. Sběr
proveden k 28. říjnu, byl uskladněn u s. Pustějovského.

Schůze rady MNV 26. 11. 1952
Přesvědčovací akce pro vstup do JZD
Byla zhodnocena přesvědčovací akce pro vstup do JZD. Dosavadní akce v náboru i
v přesvědčování byly bezvýsledné, proto třeba požádat ONV, (patřičný referát), o návrh
postupu v této akci.

Beseda se zemědělci
Beseda se zemědělci se bude konat 29.11.1952. SČSP a MNV zajistí účast.

Čeněk Sommer pokladníkem MNV
Všemi hlasy byl zvolen pokladníkem MNV Čeněk Sommer.

Schůze rady MNV 4. 12. 1952
Odvoz dříví
Usneseno, aby při výplatě za mléko byli zemědělci znovu upozorněni na odvoz dříví.
Kdo neuposlechne, budou mu zadrženy potravinové lístky.

Schůze rady MNV 22. 12. 1952
Péče o rozvoj masových organizací, slintavka a kulhavka
Péče o rozvoj masových organizací, spolupráce s nimi při plnění hlavních úkolů MNV,
bod 1 se nemohl projednat pro výskyt slintavky a kulhavky.

Osvětová činnost
Byly sehrány 2 divadla, uspořádány 2 zájezdy na divadelní představení a 1 zájezd do
kina.

Sběr vajec
Sběrna vajec přidělena R. Škrobánkovi.

KSČ
Seznam členů místní organizace KSČ ve Větřkovicích, kraj Ostrava, okres Vítkov
vykazuje 62 členů.39

Činnost složek Národní fronty
O činnosti Národní Fronty v obci viz pojednání na str. 122.
V letech, pokud se nezachoval písemný materiál o činnosti složek Národní fronty ve
Větřkovicích, viz celkové pojednání o každé místní organizaci NF:
Komunistická strana Československa, na straně 104.
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123.
Československý svaz mládeže, na straně 143.
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143.
Čsl. svaz včelařů, místní org. Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143.
Místní požární sbor, (MJ ČSH)

Členská shůze MJ ČSH 3. 1. 1952
Místní jednota Čsl. svazu hasičstva konala členskou schůzi 3. ledna 1952 v hostinci
Benkové.

Jeviště; osvětová beseda v obci není
Bylo usneseno, aby hasičský ples se konal 20. ledna 1952. Pokud se týče vlastnictví
jeviště, prohlásil předseda MNV Adolf Jahn, že jeviště zůstane nadále ve správě MJ
ČSH, poněvadž v obci Osvětová beseda není.

Výborová schůze MJ ČSH 22. 1. 1952
Výborová schůze MJ ČSH se konala 22. 1. 1952 v hostinci Františka Richtra.
Vyúčtování hasičského plesu: příjem 39.644 Kčs, výdaje 17.757 Kčs, čistý zisk 21. 887
Kčs.

Členská schůze MJ ČSH 5. 2. 1952
Členská schůze MJ ČSH se konala 5. 2. 1952 u Benkové. Náborem 12ti členů zvyšuje
se stav členstva MJ na 53. Ze sboru vystupuje Josef Vícha. Vzato na vědomí, že 9. 2. 1952 se
ve Vítkově koná školení velitelů požárních sborů a referentů pro výcvik MJ ČSH.

Výroční valná hromada 6. 4. 1952
Výroční valná hromada MJ ČSH se konala 6. dubna 1952 v hostinci Benkové. přítomni
byli také zástupce OHJ Kouřil, zástupce MNV tajemník Ryšánek, zástupce KSČ Karel
Hellebrand a zástupce MAV NF Karel Demel.
MJ ČSH ve Větřkovicích měla k 1. lednu 1952 43 členů. Za uplynulý rok svoláno 6
schůzí členských, 11 výborových a 3 schůze předsednictva. Školním dětemn byly uspořádány
3 přednášky, cvičení bylo 16 v prům. účasti 25 členů. Zásahů bylo 5, z toho 2 zásahy v místě.
Na brigádách odpracováno 5.757 hodin. MJ se zúčastnila veřejných cvičení v Klokočově,
Odrách, Budišově, Vítkově a Hrabyni.
Výsledky voleb:
Předseda:
Černoch Jan, čp. 46
I. místopředseda:
Moravec Karel, čp. 65
II. místopředseda:
Vladař Jan, čp 30
Jednatel a archivář:
Homola František, čp. 8
Pokladník a matrikář:
Gintar Karel, čp. 108
Osvětový referent:
Vladař Edvín, čp. 49
Organizační referent:
Schiller Cyril, čp. 80
Referent preventivní zábrany:
Hopp Josef, čp. 6
Referent dorostu:
Černoch František, čp. 150
Referentka žen:
Černochová Anežka, čp. 46
Referent pro odborné školení:
Bria Alois, čp. 81
Referent pro výcvik:
Baier Štěpán, čp. 152
Revizoři účtů:
Šenk Richard, čp. 43
Pekárek Karel. čp. 128
Krajíček Josef, čp. 55

Výborová schůze MJ ČSH 23. 6. 1952
Výborová schůze MJ ČSH se konala 23. 6. 1952 v hostinci Benkové. Projednány
protipožární opatření, žňové hlídky a zájezd do Strážnice a na Buchlov.

Výborová schůze MJ ČSH 20. 10. 1952
Na programu bylo: vyúčtování dluhů, rozpočet požárního sboru a nakoupení potřebných
věcí.

Výborová schůze 14. 12. 1952
Výborová schůze MJ ČSH se konala 14. prosince 1952 v hostinci u Benků.

Promítací zvukový přístroj
Rozhodnuto zakoupit pro potřebu MJ promítací přístroj zvukový asi za 56.000 Kčs.
Byla provedena příprava na valnou hromadu.

Školství a kultura
Národní škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1952-1953 byl zahájen 1. září 1952.
Počet žáků: 61.

Opravy školy
Uvnitř školy byly od 8. července 1952 provedeny nutné opravy. KNV uvolnil na tyto
opravy 250.000 Kčs

Učitelský sbor
Ředitelem zůstává Zdenko Koch. Nově ustanovená učitelka Anděla Palacká z Hodslavic
přichází z pedag. gymnázia v Orlové. Nepovinnému náboženství vyučuje místní farář dr.
Rajmund Ivánek.

Mičurinský kroužek
Ve školní zahradě vypěstoval mičurinský kroužek na 500 sazenic léčivé rostliny yzopu
lékařského.

SRPŠ
V letošním roce aktivita SRPŠ silně poklesla.

Sběr surovin
Žáci nasbírali 738 kg papíru a 178 kg textilu.

Učitelská a žákovská knihovna
Učitelská knihovna má nedostatek odborných knih. Žákovská knihovna je chudá. Bylo
zakoupeno 12 knih.

Kulturní život
Žactvo se zúčastnilo všech celostátních akci v rámci obce a přispělo vždy do
programu nějakým číslem. Žáci navštěvovali dětská divadla a podniky ve Vítkově.

Dětský den
Dětský den 21. 6. 1953 se vydařil. Byl připraven bohatý program. Organizovala místní
Osvětová beseda.

Školní výlet
Školní výlet byl uskutečněn 2. července 1953 za účasti 48 žáků. Autobus projel Nízký
Jeseník, prohlídky byly na zámku v Úsově, v jeskyních v Mladči, jeskyních v Javoříčku a na
hradě Bouzově.

Ukončení školního roku
Školní rok 1952-1953 byl ukončen (kdy?) ...

Mateřská škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1952-1953 byl zahájen 1. září 1952. Počet dětí: 34

Školní slavnosti
Ve školním roce 1952-1953 byly ve škole oslavovány všechny státní svátky a památné
dny.

Učitelstvo
V učitelském sboru nebylo změn. Školnicí od 1. 1. 1953 je Marie Briová.

Zdravotní stav dětí
Zdravotní stav dětí je dobrý. U dvou dětí se vyskytla spála.

Inspekce
Dne 1. 10. 1952 vykonal na škole inspekci okresní školní inspektor Rudolf Sochor, dne
13. 11. 1952 krajská školní inspektorka Štěpánka Bužgová.

SRPŠ
SRPŠ bylo společné s národní školou. Uspořádalo sbírku na besídku "Děda Mráz" a
pomáhalo také při organizování Dětského dne.

Uzavření školy
Mateřská škola byla od 22. 12. 1952 do 26. 1. 1953 uzavřena pro výskyt slintavky a
kulhavky v obci.

Zápis
Na školní rok 1953-1954 bylo zapsáno 31 dětí.

Kultura
Kulturní činnost v obci v roce 1952 viz v zápisech na str. 108, též v zápisech škol a
místního požárního sboru.

Zajímavosti. Různé

Soupis hospodářského zvířectva
Soupis hospodářského zvířectva k 30. březnu 1952.
Obecní přehled40
Kraj Ostrava
OBEC VĚTŘKOVICE
Počet odstavených telat
Hovězí dobytek celkem
Z toho telat do 3 měsíců
krávy dojné a tažné
Prasata úhrnem
připuštěno
nepřipuštěno
plemenný kanec
selata do 8 neděl
8mi nedělní až půlroční
půlroční a starší
Ovce a berani celkem (včetně jehňat)
Z toho jehnice a bahnice
Slepice a kohouti včetně kuřat
Z toho pouze slepice

Okres Vítkov

52
884
39
485
453
17
15
1
116
248
56
16
9
2 647
2 487
Podpis: Hellebrand Karel
Kulaté razítko

Rok 1953
Politická situace
+ Klement Gottwald, Antonín Zápotocký prezidentem republiky
Dne 14. 3. 1953 zemřel první dělnický prezident Klement Gottwald. Jeho nástupcem
byl zvolen dosavadní ministerský předseda Antonín Zápotocký, po němž převzal řízení
vlády Viliam Široký.41
Prezident Klement Gottwald zemřel krátce po svém návratu z Moskvy, kde se zúčastnil
pohřbu J. V. Stalina. Celý národ truchlil. Ve všech městech se pořádaly smuteční tryzny.
Odešel člověk, který dokázal, že i dělník dovede zastávat nejvyšší funkci prezidenta
republiky, ovšem, musí to býti schopný člověk.
Zemřelý byl řadu let neohroženým bojovníkem za lepší zítřek pracujícího lidu.

Nová měna
Od 1. června 1953 byla zavedena nová měna.

Peněžní reforma, zrušení lístového systému
V roce 1953 bylo přikročeno k peněžní reformě. Byl zrušen lístkový systém, zaveden
jediný trh, jednotné ceny. Vázané vklady z roku 1945 - tedy protektorátní - byly zrušeny,
vklady, které vznikly po 15. 11. 1945 - tedy druhá měna - byly přepočítány podle směrnic
například do 5.000 Kčs poměrem 1:5 atd. A dále progresivně.
Taková akce, jako byla peněžní reforma v r. 1953, která měla důsledně postihnout
kapitalistické živly, postihla také částečně pracující. I pracující přinesli oběti. Stát se snažil
tyto tvrdosti při zrušení lístků a reformě nahrazovati úpravou mezd a platů, sociálních dávek a
daní. Tato opatření byla umožňována pokračující konsolidací, díky pevnosti státních financí a
zvláště díky pracovnímu úsilí našich pracujících - tedy přebytkům rozpočtového hospodářství.
Peněžní reforma v roce 1953 (k 1. 6. 1953) dala státu měnu se zlatým obsahem.
Nejvýznačnějším rysem této reformy v roce 1953 bylo to, že vklady byly oproti hotovostem
nepoměrně zvýhodněny - hotovosti byly přeměňovány poměrem 1:50.
V našem okrese - převážně zemědělském - přinesla tato peněžní reforma v roce 1953
velké výhody: zemědělci měli okamžitou možnost nakupovat průmyslové zboží za snížené
ceny za podmínek, že splní a překročí některé dodávky (cukrovka, čekanka, olejniny a některé
jiné produkty). Kromě toho nadsmluvní dodávky měly ještě další výhody a vysoké příplatky.
To všechno proto, že zrušení lístků nepostihlo zemědělce, kteří jsou samozásobiteli většiny
potravin. Účelem této reformy v roce 1953 bylo dáti hospodářství pevnou a stabilní měnu,
zvýšit kupní sílu Kčs.42

Obchod: Vesnické jednoty
Od 1. srpna 1953 byly veškeré obchody řízeny Vesnickými jednotami, které podléhaly
Okresnímu svazu spotřebních družstev. Toto opatření se velmi dobře osvědčilo. Vzniklé
nedostatky a přehmaty se odstranily.

Situace po zrušení lístků na potraviny
Když byly v roce 1953 zrušeny potravinové lístky, lidé si mohli v obchodech nakoupit,
co chtěli. To ovšem svádělo k nákupu různých poživatin, ale špatně stál na tom ten, kdo

nedovedl počítat. Spotřební zboží zdálo se na oko laciné, ale když se výdělek přepočítal na
nové ceny, bylo to všelijaké. Lidé se museli naučit počítat!
Že bylo nyní spotřební zboží poměrně velmi drahé, prospělo obchodu, jinak by obchody
brzy zely prázdnotou. Tak ohromná byla koupěchtivost! Lidé potřebovali nejen do žaludku,
ale i na sebe - vysoké ceny však brzdily nákupy.

Snižování cen spotřebního zboží
Netrvalo dlouho a kyselé tváře spotřebitelů se rozjasňovaly radostí: jednak byly
upravovány výdělky a mezitím často za sebou nastalo snížení maloobchodních cen
spotřebního zboží.
K zvyšování životní úrovně pracujících, zvýšení a úpravě přídavků na děti jakož i
k úpravě v oblasti sociálního zabezpečení došlo ponejvíce na podkladě úspěšných výsledků,
zejména v průmyslové výrobě.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV v roce 1953
Od roku 1952 jsou sice v této knize podchyceny všechny zachované zápisy o schůzích
rady a pléna MNV, avšak z obsahu zápisů jsou zde použity ve zkratce jen nejdůležitější věci.

Schůze rady MNV 29. 1. 1953
V době vegetačního klidu se zapojilo 10 zemědělců do výroby. (?)

Vesničtí boháči
Za vesnické boháče jsou považováni:
Černoch František, čp. 42
Černoch Josef, čp. 29
Vladař Jan, čp. 30 a
Černoch František, čp. 150
Dodatečně projednávat na radě MNV 5. 2. 1953.

Schůze rady MNV 5. 2. 1953
Schůzi byl přítomen instruktor ONV s. Broža, zástupce OBV s. David a příslušník SNB
s. Žurek.

V bodu o vesnických boháčích byla schůze rady MNV důvěrná.

Sčítací komise pro sčítání skotu
Do sčítací komise pro sčítání skotu a prasat určila rada MNV tyto občany:
Vincenc Murcek
Břetislav Černín
František Homola
František Vladař
Karel Hellebrand
Čeněk Sommer
Karel Gintar
Karel Šolaster
Vyhotovení seznamu pro příděl umělých hnojiv zařídí s. Hellebrand (?).

Schůze rady MNV 12. 2. 1953
Vodní nádrže
Rada MNV provede návrh prací 5M. Stavitel Tomanec ze Štáblovic zjistí, kde umístit
potřebné vodní nádrže a provede rozpočet.

Schůze rady MNV 26. 2. 1953
Slintavka a kulhavka
Dodávka mléka byla narušena slintavkou. Obec se již přibližuje ke 100% plnění
dodávky mléka.

Oslava Mezinárodního dne žen a Únorového vítězství
8. 3. 1953 provede MNV oslavu Mezinárodního dne žen. 22. února se konala slavnostní
schůze na paměť Únorového vítězství za přítomnosti 73 osob.

Schůze rady MNV 5. 3. 1953
Instruktor ONV s. Broža promluvil o úkolech rady MNV při jarních pracích a při sběru
surovin.

Schůze rady MNV 12. 3. 1953
Čeněk Sommer, čp. 26 byl zvolen za odhadce pro odhad zemědělských usedlostí
v řízení dědictví pro zemřelých v obci a to na žádost státního notářství ve Vítkově.

Schůze rady MNV 26. 3. 1953
Tryzna za + Klementa Gottwalda
Povstáním a 1 minutým tichem byla uctěna památka prezidenta republiky s. Klementa
Gottwalda. Tryzna za zemřelého byla hodnocena jako velmi důstojná za velké účasti místního
obyvatelstva.

Jarní práce
Jarní práce za pěkného počasí probíhají zdárně

Schůze rady MNV 9. 7. 1953
Určeny požární hlídky po dobu žní.

Zařazení obce do vyšší kategorie NV
Obec Větřkovice byla zařazena z první do druhé kategorie národních výborů.

Senoseč
Senoseč byla ukončena 10. 7. 1953 v zkrácené lhůtě o 5 dní.

Schůze rady MNV 16. 7. 1953
Závazek
Rada MNV schválila závazek ku soutěži NV v II. etapě - zkrátí agrotechnické lhůty ve
žňových pracích, výmlatu a dodávek o 3 dny.

Požární opatření
Obec se rozdělí na úseky dle požárního plánu, každý úsek se přidělí skupině hlídek,
mimo to bude stálá pohotovostní služba MJ ČSH.

Pícninář
Jako pícninář zvolen Karel Hellebrand, čp. 71.

Schůze rady MNV 23. 7. 1953
Sběr šrotu
Závazek na soutěž ve sběru šrotu je splněn na 230%.

Průběh žní
Dosavadní průběh žní hodnocen jako velmi dobrý.

Závazek Františka Černocha, čp. 150
František Černoch, čp. 150 se zavázal splnit dodávku nadkontingentního mléka o 1.000
litrů ve II. i ve IV. čtvrtletí 1953.

Schůze rady MNV 6. 8. 1953
Průběh žní
Vzhledem k špatnému počasí je průběh žní hodnocen jako dobrý. Pokoseno obilí 100%,
svezeno 90%.

Schůze rady MVN 13. 8. 1953
Mandelinka bramborová
Zpráva o výsledku hledání mandelinky bramborové bude podána ONV ve Vítkově.
Organizace byla velmi dobrá.

Stavba vodojemu
Stavba vodojemu na horním konci obce bude započata v srpnu t. r. Má býti dokončena
do 30. 11. 1953.

Schůze rady MNV 20. 8. 1953
Při stavbě vodojemu bylo započato s výkopem. Občané odpracují každý po 10 hodin
brigádnických.

Schůze rady MNV 10. 9. 1953
Žňové práce, dodávky
Žňové práce byly zhodnoceny jako dobré. Dodávky obec splnila dobře.

Mnoho myší
Výskyt myší v obci není katastrofální. Každý zemědělec na svém pozemku si hubí myši
sám.

Schůze rady MNV 24. 9. 1953
Zřízení vodní nádrže na horním konci probíhá pomalu pro nedostačující příděl
materiálu.

Schůze rady MNV 1. 10. 1953
Lesní komise
Jako členové stálé lesní komise byli zvoleni:
Beniške František, čp. 116
Kalus Jaromír, N. Vrbno, čp. 158
Schiller Cyril, čp. 80
Pustějovský Richard, čp. 146
Jahn František, čp. 27

předseda
lesní správce

Schůze rady MNV 8. 10. 1953
Výkup obilí a brambor
Výkup obilí i brambor byl splněn na 100%.
Schválena žádost učitelky Boženy Werdichové o přidělení bytu na čp. 45.

Sbírka na bojující Koreu
Sbírku na bojující Koreu provedou dvojice, každá ve svém úseku.

Člen pro plénum ONV
Jako člen pro plénum ONV byl schválen František Štrbák, dělník, čp. 23.

Vinobraní
Vinobraní se bude konat 11. 11. 1953.

Program akcí na rok 1954
Rada MNV stanoví pevní program všech akcí, které se provedou v r. 1954 v živočišné a
rostlinné výrobě, v bytové kultuře, vybavení divadelního kroužku apod.

Schůze rady MNV 29. 10. 1953
Program k VŘSR
Bylo rozhodnuto o pořadu oslav Měsíce čsl.-sovětského přátelství a Velké říjnové
socialistické revoluce.

II. schůze rady MNV 29. 10. 1953
Po vyčerpání programu příprav na oslavu Měsíce čsl.-sovětského přátelství opustili
nečlenové rady MNV místnost a schůze rady pak pokračovala.

Úprava obce
Jednáno o dokončení betonování vodní nádrže na horním konci obce, o provedení
výsadby stromů okolo hřiště a vyčistění celé obce.

Schůze rady MNV 5. 11. 1953
Neplniči dodávek mléka
Jednání o neplničích dodávky mléka. Příčina jejich obhajoby bude prošetřena.

Schůze rady MNV 19. 11. 1953
Kulturní dům
Usneseno zřídit od 1. ledna 1954 z obecního hostince na dolním konci Kulturní dům.
Za tím účelem požádá rada MNV Jednotu v Březové o uzavření a zrušení hostince. Bude
zakoupeno 50 ks židlí.
V obci bude zřízen sklad umělých hnojiv.

Dar na bojující Koreu
Obnos 160 Kčs za poslední sběr železného šrotu se věnuje na sbírku pro bojující Koreu.

Schůze rady MNV 3. 12. 1953
Dodávky
Obec má 64 ks hovězího dobytka nad plán. Dodávky obilovin byly splněny nad 100%,
mléko na 100% a dodávka masa do konce roku 1953 bude splněna.

Výsadba lip
Bylo vysázeno 60 ks stromků lip a to dne 2. 12. 1953 za účasti místních občanů.

Sběr železa
Další sběr železného šrotu bude ukončena do 10. 12. 1953. Výtěžek z prodeje bude opět
darován ve prospěch bojující Koreje. Sběr provedou školní děti.

Schůze rady MNV 10. 12. 1953
Zhodnocení průběhů Měsíce čsl.-sovětského přátelství
Rada MNV zhodnotila průběh oslav Měsíce čsl.-sovětského přátelství jako důstojný.
Byla uspořádána 1 beseda, 1 divadelní představení, stafeta s poselstvím a ukončí se 12.
prosince 1953 veselou estrádou.

Hodnocení práce členů MNV a VŽ
Práci členů MNV v r. 1953 zhodnotila rada MVN jako nedostatečnou s výjimkou s.
Hellebranda, Hoppa a Dubového (čísla domů?). Práce Výboru žen při MNV byla
zhodnocena jako zcela nedostatečná. Teprve při sbírce na Koreu se VŽ poprvé zapojil.

Činnost složek Národní fronty
O činnosti Národní Fronty v obci viz pojednání na str. 126.
V letech, pokud se nezachoval písemný materiál o činnosti složek Národní fronty ve
Větřkovicích, viz celkové pojednání o každé místní organizaci NF:
Komunistická strana Československa, na straně 104.
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123.
Československý svaz mládeže, na straně 143.
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143.
Čsl. svaz včelařů, místní org. Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143.
Místní požární sbor, (MJ ČSH)

Valná hromada MJ ČSH 31. 1. 1953
Valná hromada MJ ČSH se konala 31. 1. 1953 v hostinci u Benků.

Požáry
Podle zprávy jednatele vzrostl počet členů za uplynulý rok o deset členů na 51 členů,
z toho 3 ženy. Sbor zasáhl při dvou požárech v Budišově, jednom ve Vítkově a jednom
v Heřmanicích.

Zakoupení projekčního přístroje
Pokladní hotovost k 1. 1. 1953 činila 14.663,10 Kčs. Celkový příjem činil 65.978,20
Kčs. Byl zakoupen zvukový projektor za 56.795 Kčs. Celkové vydání činí 71.249,40 Kčs,
takže za uplynulý rok se jeví schodek 1545,60 Kčs.

Volby činovníků
Ve volbách nového výboru byli zvoleni tito členové:
Černoch Jan
Gintar František
Vladař Jan
Vladař Edvín
Moravec Karel
Schiller Cyril
Homola František
Baier Štěpán
Funkce se přidělí na příští schůzi výboru.
Revizoři účtu: Dubový Viktor a Šenk Richard.

Hopp Josef
Černoch František
Koch Zdeněk
Bria Alois

Výborová schůze MJ ČSH 5. 2. 1953
Funkce byly rozděleny takto:
I. místopředseda:
II. místopředseda a matrikář:
Jednatel:
Pokladník:
Vzdělavatel:
Preventivní ochrana:
Referent pro odborné školení:

velitel PS br. Moravec
Vladař Jan
Homola František
Gintar František
Vladař Edvín, ředitel Zdenko Koch
František Černoch
Schiller Cyril

Výborová schůze MJ ČSH 19. 4. 1953
Výborová schůze MJ ČSH se konala 19. 4. 1953 u Benků.
Bylo schváleno, aby MJ Heřmánky sehrála ve Větřkovicích divadelní hru "Pasekáři".
Odměna za zapůjčení jeviště bude stanovena až po zjištění docíleného zisku ze vstupného.

Členská schůze MJ ČSH 29. 4. 1953
Členská schůze MJ ČSH se konala 29. 4. 1953 v hostinci u Benků.
Na programu byla oslava 1. máje. Odjezd do Vítkova stanoven na 8 hodin od zbrojnice.
Jednáno o odměnách za zapůjčení jeviště cizím ochotníkům.

Výborová schůze MJ ČSH 20. 9. 1953
Výborová schůze MJ ČSH se konala 20. září 1953. Na programu bylo vyúčtování
krmášové zábavy. Čistý zisk: 798,85 Kčs.

Výborová schůze MJ ČSH 14. 10. 1953
Výborová schůze MJ ČSH se konala 14. září 1953 v hostinci u Benků. Projednány
instrukce pro vypracování přehledu o činnosti za běžný rok.

Výborová schůze MJ ČSH 19. 12. 1953
Výrobní schůze MJ ČSH se konala 19. 12. 1953 v hostinci u Benků.
Podle zprávy jednatele Františka Homoly se MJ velmi aktivně zapojovala do všech akcí
MNV, vyškolila domovní hlídky, provedla protipožární prohlídky všech zemědělských
usedlostí, sehrála s vlastním souborem divadelní hry "Ženichové" od Macháčka a "Kolébka"
od Aloise Jiráska.
Výsledky voleb:
Předsedou zvolen Jan Vladař.
Členové výboru:
Moravec Karel, čp. 65
Homola František, čp. 8
Baier Štěpán, čp. 152
Schiller Cyril, čp. 80
Vladař Edvín, čp. 49
Lichovník Jan, čp. 10

Bria Alois, čp. 81
Gintar Karel, čp. 64
Koch Zdenko, čp. 127
Vícha Jan čp. 97
Černoch František, čp. 150
Pekárek Karel, čp. 128

Revizoři účtu: Vladař Vladimír a Mička Hubert
Náhradníci: Hopp František, čp. 21
Hellebrand František, čp. 33
Hopp Josef, čp. 6
Funkce rozděleny nebyly.
Ples se bude konat 20. února 1954

Školství a kultura
Národní škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1953-1954 byl zahájen (kdy?).

Učitelský sbor
Ředitelem zůstává nadále Zdenko Koch. Učitelka Anděla Palacká byla na svou žádost
přeložena do svého rodiště. Na její místo nastupuje učitelka Irena Mikesková.

Žactvo
Školu navštěvuje 57 žáků. Všichni jsou české národnosti a řím. kat. vyznání.
Po dobu onemocnění ředitele Kocha učila na škole učitelka Milada Fialková z Vítkova a
to od ledna do června 1954.

Kulturní život
Pro nemoc ředitele ochabla i kulturní činnost na škole. 13. října 1953 byla pro žáky
uspořádána estráda ve Vítkově jako odměna okresnímu vítězi soutěže spořivosti a současně
byla škole udělena III. krajská cena.

Inspekce
Okresní školní inspektor Rudolf Sochor přišel na naši školu 8. prosince.

Školní výlet
Dne 25. června 1954 odjely školní děti autobusem do Štramberka, Frenštátu a na
Pustevny. Odtamtud si žáci prohlédli Valašsko a pak odjeli přes Rožnov na přehradu na
Bystřičce, konečně do lázní Teplic, kde si prohlédli jeskyně a propast.

Ukončení školního roku
Školní rok 1953-1954 byl ukončen (kdy?)

Mateřská škola
Zahájení
Školní rok 1953-1954 byl zahájen 1. září 1953. Školu celkem navštěvovalo 31 dětí.

Učitelé
V učitelském sboru nebyly žádné změny. Školnicí je opět Marie Briová.

Školní slavnosti
Ve školním roce 1953-1954 bylo ve škole vzpomenuto všech památných dnů a státních
svátků. V prosinci byla oslava "Děda Mráz", v březnu oslava k MDŽ, na které děti recitovaly,
zpívaly a tančily národní tanečky. Oslava byla společná s národní školou.

Složení MNV
Dne 15. 5. 1954 byly provedeny volby do MNV. Předsedou je opět Břetislav Černín.
Také Božena Werdichová, ředitelka mateřské školy byla zvolena do MNV.

Prohlídky dětí
Dle zjištění lékaře byl zdravotní stav děti velmi dobrý.

Nakažlivé nemoci
Vyskytly se nakažlivé nemoci: spalničky, 1 případ infekční žloutenky a přes prázdniny
plané neštovice.

Inspekce
V tomto školním roce nebyla na škole inspekce. 19. 11. 1953 byla na škole poradkyně
pro předškolní výchovu.

Opravy
MNV věnoval škole větší zájem. Byla opravena střecha školy.

Jiné události
Mateřská škola byla otevřena přes celé prázdniny.

Zápis
Bylo zapsáno celkem 24 dětí.

Kultura
Celkové pojednání o kulturní činnosti v obci viz v této knize na str. 108, též v zápisech
MNV, místních škol a místního požárního sboru.

Zajímavosti. Různé
Mnoho sněhu 9. května 1953
Dne 9. května 1953 napadlo tolik sněhu, že byla zastavena autobusová doprava. Sníh
rychle tál, takže do tří dnů nebylo po něm ani památky.

Poustevník u hradu Vikštejna
Ludvík Lengmartin měl svou poustevnu při zřícenině hradu Vikštejna (narozený r.
1733). Poustevna byla založena Karlem Troilem svobodným pánem z Trojburku, kterému
patřilo vikštejnské panství v l. 1755-1756. Poustevník dostával od správy vikštějnského
panství almužnu a obilí.43
O poustevníkovi u hradu Vikštejna se zachovala krásná pověst, podchycena v kronice
města Vítkova.44 To bylo v době, kdy na Vikštejně bydleli ještě majitelé panství. Pustevna
měla dokonce i zvonek, který se ozýval v okamžiku, kdy Slunce zapadlo za hory. Tenkrát byl
zvedán padací most.
Školní děti z Větřkovic rády chodí na hrad Vikštejn, a proto tato zmínka o
poustevníkovi.

Rok 1954
X. sjezd KSČ
11. června 1954
X. sjezd Komunistické strany Československa se konal v červnu 1954.45
Ve svém zahajovacím projevu prezident republiky s. Antonín Zápotocký řekl mimo
jiné: " Na tomto sjezdu máme projednat směrnice pro sestavení plánu rozvoje národního
hospodářství na rok 1955 a plán na podstatné zvýšení zemědělské výroby v příštích 2 až 3
letech. Směrnice sjezdu předkládané vycházejí z dosavadních výsledků plnění našeho
pětiletého plánu. Projednání i přijetí těchto směrnic X. sjezdem naší strany vytvoří
předpoklady pro to, abychom na hospodářském poli mohli ještě rychleji postupovat při
budování socialismu v naší zemi.
Strana přistupuje ke svému X. sjezdu mohutná a pevná, semknuta kolem svého
Ústředního výboru. Stojí pevně v táboře míru a demokracie, vedené slavným a
nepřemožitelným Sovětským svazem. Máme za sebou významné úspěchy. Nelekáme se
žádných překážek, neboť se opíráme o důvěru a podporu širokých mas pracujících."
Ve směrnicích se mimo jiné píše:
V nejbližších 2-3 letech je třeba zajistit rozvoj zemědělské výroby zejména v těchto
směrech:46
1) Pro zvýšení zemědělské výroby plně využít veškeré zemědělské a orné půdy, zvláště
v pohraničí. V souvislosti s tím považovat dokončení osídlení pohraničních okresů
za zvlášť důležitý úkol.
2) Dosáhnout podstatného vzestupu hektarových výnosů nejširším použitím pokrokové
agrotechniky, lepším využitím stájových hnojiv a zvýšenými dodávkami umělých
hnojiv.
3) Podstatně zvýšit živočišnou výrobu, zejména masa, především rozšiřováním
živočišné výroby v JZD a státních statcích, širokým rozvinutím plemenářství,
uplatňováním pokrokové zootechniky na základě sovětských zkušeností, zvýšenou
výrobou krmiv a jejich nejhospodárnějším využitím.
4) Organizačně a hospodářsky upevnit JZD, zabezpečit spravedlivé odměňování
družstevníků za vykonanou práci, aby odměny vedly ke zvyšování jejich zájmu
na překračování výroby a zvyšování hospodárnosti, vytvářet předpoklady pro
další vstup malých a středních rolníků do JZD při současném omezování a
zatlačování kulaka.
5) Podstatně zvýšit mechanizaci zemědělských, polních a stájových prací především u
JZD a na státních statcích. Vytvořit ze strojních a traktorových stanic materiálně
technickou základnu zemědělské výroby, aby se staly účinným nástrojem
organizace a rozvoje výroby, hospodářského upevnění JZD a utužování svazku
dělníků a rolníků
6) Zvýšit počet osob činných v zemědělství, zejména počet kvalifikovaných
pracovníků a zabezpečit příliv mládeže do zemědělství.
7) Podporovat malé a střední rolníky v jejich úsilí o zvýšení zemědělské výroby,
zvláště dodávkami strojených hnojiv, osiv, sádí, pomocí strojních a traktorových
stanic a poskytováním potřebných prostředků pro opravy a údržbu.

8) Rozšířit výměnu zboží mezi městem a vesnicí; zabezpečit pravidelné dodávky
průmyslových výrobků na vesnici prostřednictvím spotřebních družstev a rozšířený
odprodej zemědělských přebytků státu a na zemědělských trzích.
9) Zlepšit plánování a řízení zemědělské výroby, vycházet přitom z místních
ekonomických a přírodních podmínek a dbát, aby bylo využito všech možností a
uplatnila se iniciativa jednotných zemědělských družstev a drobných rolníků.
Bod 10 se týká státních statků a pak následují směrnice o dalších úkolech zemědělství.
Kronika přináší shora uvedené směrnice proto, že někteří zemědělci, kteří
nenavštěvovali schůze zástupců ONV a strany, neznali příčin, které vedly k socializaci
vesnice a mylně se domnívali, že "novoty" zavádí v obci místní národní výbor.

Schválení stanov KSČ X. sjezdem KSČ
Rezoluce k X. sjezdu KSČ o stanovách Komunistické strany Československa.47
X. sjezd se usnáší:
Schválit stanovy Komunistické strany Československa, přijaté celostátní konferencí
Komunistické strany Československa dne 18. prosince 1952, včetně změn, navržených X.
sjezdu strany.

Činnost MNV v roce 1954
Schůze rady MNV 7. 1. 1954
Výzva, aby výbor žen byl více aktivní
Práce členů MNV za uplynulý rok hodnocena jako dobrá, podobně i práce Výboru žen
při MNV. Učiněna výzva na předsedkyni VŽ Černochovou, aby v roce 1954 byl VŽ více
aktivní.

Schůze rady MNV 21. 1. 1954
O návrhu zákona o národních výborech bude referováno na veřejné schůzi 14. 2. 1954.
Byla-li tato schůze není o tom zachována zpráva.

Zasedání pléna MNV 31. 1. 1954
Slib nových členů MNV
Noví členové pléna MNV složili slib do rukou místopředsedy MNV Hellebranda.

Příprava voleb do NV
Dr. Novotný promluvil o návrhu zákona o NV, hlavně o povinnostech komisí NV. Pak
Rudolf Okrajek vysvětlil pravděpodobný postup voleb do NV.

Rozšíření požární zbrojnice
Jednáno také o rozšíření požární zbrojnice. Stavbu nutno naplánovat, aby se mohla dát
do rozpočtu.

Schůze rady MNV 11. 2. 1954
Veřejná schůze o návrhu zákona o NV
Bylo rozhodnuto, že veřejná schůze o návrhu zákona o národních výborech se bude
konati u Benků.
S. Hopp Stanislav složil do rukou předsedy MNV, s. Černína , slib.

Noví členové rady MNV
Do rady MNV byli zvoleni s. Schiller, čp. 80 a s. Kalus Jaromír, lesník, čp. 158.

Pozemek na vodní nádrž
František Černoch, čp. 42 daruje pozemek ve své zahradě na vybudování vodní nádrže
na dolním konci vesnice.

Schůze rady MNV 25. 2. 1954
Opravy
Jednáno o potřebě materiálu k zřízení vodní nádrže na dolním konci vesnice. Práce bude
provedena v I. a II. čtvrtletí 1954. Taktéž jednáno o opravách hřiště a mateřské školy.

Schůze rady MNV 4. 3. 1954
Oslavy MDŽ, tryzna za s. Stalina a s. Gottwalda
Oslavy MDŽ budou pořádány 7. března 1954. Vzpomínková tryzna za s. Stalina a s.
Gottwalda bude uspořádána 14. března 1954

Asfaltová silnice
Tajemník s. Glauder bude jednat se správou státních silnic o asfaltování silnice, která
vede přes obec.

Schůze rady MNV 12. 5. 1954
Přípravy k volbám do NV
Přípravy k volbám do NV jsou velmi dobré. Projednány další potřeby.

Estráda
V sobotu 15. 5. 1954 uspořádá MOB volební estrádu v hostinci Jednota 43.

Schůze rady MNV 3. 6. 1954
Vodní nádrže
Stále je na programu práce s vodními nádržemi a opatřování materiálu k těmto stavbám.

Schůze pléna MNV 6. 6. 1954
Nádrž na horním konci již může sloužit svému účelu.

Schůze rady MNV 18. 3. 1954
Volební záležitosti
Pozn. kronikáře:Dodatečně byl nalezen zápis ze schůze rady MNV 28. 3. 1954 a zápis o
veřejné schůzi MNV 28. 3. 1954.
Obec bude rozdělena na volební okrsky. Volby budou v místnosti místní národní školy

Schůze rady MNV 11. 6. 1954
Práce na počest X. sjezdu KSČ
Usneseno, aby na počest X. sjezdu KSČ, a to v sobotu 12. června 1954 pracovaly
všechny složky NF na vyčištění rybníka.

Schůze pléna MNV 17. 6. 1954
Vyčistění rybníka
Vzato na vědomí, že na počest sjezdu KSČ (X.) odpracovalo 57 občanů 285 hodin na
vyčistění rybníka. Započato s vykopávkou vodních nádrží na dolním konci vesnice.

Mandelinka bramborová-hledačka
Hledačka mandelinky bramborové v neděli 13. června 1954 byla negativní.

Schůze rady MNV 23. 6. 1954
Příprava na žně
Předseda MNV Černín podal zprávu o připravenosti strojů a nářadí k letošním žním,
též o smlouvě se STS ve Vítkově

Schůze rady MNV 29. 7. 1954
Usneseno odložit zasedání rady MNV až na konec srpna po dobu žní.

Požární hlídky
Požární hlídky budou v činnosti od 4. 8. 1954.

Schůze rady MNV 12. 18. 1954
Mokré žně
Do žní vpadlo nepříznivé počasí. Obilí špatně schne a nelze je mlátit.

Schůze rady MNV 19. 8. 1954
Veřejné zasedání bude svoláno na 26. srpna 1954.

Aktivita pro zásobování a obchod
Jako aktivista pro zásobování a obchod při ONV Vítkov byl zvolen Josef Hopp, čp. 6.

Špatné placení daní
Pokladník s. Sommer podal zprávu, že občané špatně platí daně a poplatky.

Schůze rady MNV 2. 9. 1954
Velmi dobré žně
Žně zhodnoceny jako velmi dobré, obilí bylo v rekordním čase svezeno, podmítka
rychle pokračuje. Výmlat je plynulý. Dodávky budou splněny do 20. 9. 1954.

Schůze rady MNV 9. 9. 1954
Výmlat vázne
Výmlat je dobrý, ale vázne, neboť zemědělci hleděli do nejdříve svést z pole obilí.
Přesto nutno se snažit, aby dodávky byly splněny do 20. 9. 1954.

Schůze rady MNV 16. 9. 1954
Volby VŽ
Byla ustavena komise pro volby do VŽ. Usneseno, aby členové MNV vyzvali své
voliče, aby řádně platili pojistné.

Schůze rady MNV 23. 9. 1954
Rozpis zemědělské výroby
Instruktor ONV s. Okrajek podal vysvětlení o rozpisu zemědělské výroby a výhodách
pro zemědělce.

Schůze rady MNV 30. 9. 1954
Rozpis zemědělské výroby je zhruba hotový. Občané budou s tímto rozpisem
obeznámeni na veřejné schůzi 3. 10. 1954.

Veřejná schůze pro volby do VŽ 3. 10. 1954
Veřejná schůze pro volby do Výboru žen se konala za účasti 48 občanů, z toho 7 žen.
Do VŽ byly zvoleny:
Fišerová Ludmila, předsedkyně,
Werdichová Božena, učitelka,
Briová Marie,
Kubeová Marie,
Gintarová Božena,
Černochová Anežka,

Žůrková Hedvika,
tedy všechny ženy, které se těchto voleb zúčastnily.

Zasedání MNV 14. 10. 1954
Předvolební kampaň
Ujednán pořad v předvolební kampani. Každý člen MNV bude agitátorem ve svém
obvodě. S. Hellebrand promluvil o volbách do NS a vysvětlil význam těchto voleb.
Program akcí v předvolební kampani byl vypracován na schůzi rady MNV 11. 11.
1954.

Schůze rady MNV 28. 10. 1954
Seznamy voličů
Vzato na vědomí, že seznamy voličů jsou vyložené k veřejnému nahlédnutí.
Vzato na vědomí, že podzimní práce v obci jsou skončeny.

Schůze rady MNV 4. 11. 1954
V obci se bude konat sbírka na sousoší s. Stalina-Gottwalda v Odrách.

Zimní zemědělská škola
Ve Větřkovicích bude zřízena zemědělská škola. Vedoucím této zimní zemědělské
školy byl určen František Vladař, čp. 52, který tento úkol přijal.

Schůze rady MNV 11. 11. 1954
Na této schůzi byl vypracován program akcí v předvolební kampani a v den voleb.

Schůze rady MNV 18. 11. 1954
Inventarizační komise
Rada se usnesla na tomto sestavení inventarizační komise:
Schiller Cyril, čp. 80
předseda komise
Hopp Josef, čp. 6
Vladař Vladimír, čp. 17
Sommer Čeněk, čp. 26

Shromáždění pracujících
Rada MNV se usnesla a stanovila program pro shromáždění pracujících na den 21. 11.
1954 takto: Zahájení, hudba, uvítání kandidáta, proslov předsedy MNV, předání kytice a
upomínkového daru dětmi národní školy a ČSM kandidátu, kulturní vložka dětí a ČSM,
proslov kandidáta, diskuse, volná zábava.

Schůze rady MNV 2. 12. 1954
Výsledky voleb
Rada zhodnotila průběh voleb jako velmi dobrý. Volby ve Větřkovicích proběhly klidně
a důstojně. Během voleb vyhrávala hudba. Výsledek sčítání: 358 hlasů pro kandidáta, 19
hlasů proti z celkového počtu 378 voličů.

Občané odmítají platit národní pojištění
Rada MNV vzala s politováním na vědomí, že občané odmítají platit národní pojištění.

Mimořádná schůze MNV 15. 12. 1954
Placení daní
Nedoplatky daně zemědělské a domovní byly ze 70% likvidovány. Placení národního
pojištění bylo dojednáno s odborem důchodového zabezpečení ONV tak, že poštovní
doručovatel bude vybírat dlužné pojištění.

Schválení rozpočtu na rok 1955
Pokladník s. Sommer přečetl návrh rozpočtu na rok 1955. Rozpočet byl schválen.
Bylo jednáno o opravách budov MNV.

Schůze rady MNV 28. 12. 1954
Generální inventarizace
S generální inventarizací se začne 29. prosince 1954 za spolupráce s. Werdichové,
ředitelky mat. školy, s. Zdenko Kocha, ředitele národní školy, Čeňka Sommra, čp. 26,
tajemníka Glaudera, předsedy MNV s. Černína a členů komise.
Rada MNV vzala s politováním na vědomí, že ONV se nepostaral o to, aby do
Větřkovic byl vyslán instruktor, který by vypomohl při vypracování generální inventarizace.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122.
V letech, pokud se nezachoval písemný materiál o činnosti složek Národní fronty ve
Větřkovicích, viz celkové pojednání o každé místní organizaci NF:

Komunistická strana Československa, na straně 104.
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123.
Československý svaz mládeže, na straně 143.
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143.
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143.
Místní požární sbor, (MJ ČSH) - opis ze zápisů (výňatky)

Výborová schůze MJ ČSH 27. 1. 1954
Výborová schůze MJ ČSH se konala 27. ledna 1954 v hostinci u Štrbáků. Na programu
bylo vyúčtování společenského plesu. Celkový obrat obnášel 3.785,82 Kčs, vydání 1.884,77
Kčs, čistý zisk 1.901,05 Kčs. Čistý zisk byl použit k zakoupení potřeb pro jeviště. (elektrické
zařízení).

Výborová schůze MJ ČSH 14. 4. 1954
Výborová schůze MJ ČSH se konala 14. 4. 1954 v hostinci u Benků. Na programu bylo
rozšíření požární zbrojnice. U příležitosti svěcení nové motorové stříkačky bude se konat
okrskové cvičení asi 30. května 1954.

Výborová schůze MJ ČSH 2. 6. 1954
Výborová schůze MJ ČSH se konala 2. 6. 1954 v hostinci u Benků. Na programu bylo
vyúčtování z okrskového cvičení. Čistý zisk z podniku: 5.370,19 Kčs.

Členská schůze MJ ČSH 10. 11. 1954
Členská schůze MJ ČSH se konala 10. 11. 1954 v hostinci u Benků. Byla stanovena
komise pro návrh kandidátky pro volbu na valné hromadě, která se bude konat 12. 12. 1954.
Dále bylo usneseno, aby revizoři účtů provedli revizi pokladny k 1. prosinci 1954.

Výroční členská schůze MJ ČSH 12. 12. 1954
Výroční schůze MJ ČSH se konala 10. 11. 1954 v hostinci u Benků. Účast 65 osob.
MJ měla k 1. 1. 1954 54 členů. Schůzí výborových bylo celkem 14, členských 5. Na
okrskovou soutěž byly vyslány 3 družstva, na okresní soutěž do Oder 2 družstva a na krajskou
soutěž do Ostravy družstvo dorostenek
MJ zúčastnila se v r. 1954 hašení 4 požárů a to u Josefa Černína, čp. 34 (hořel vepřín a
kůlna), požár lesa na Novém Vrbně, požár zemědělské usedlosti v Čermné a požár
zemědělské usedlosti ve Lhotce u Vítkova. MJ získala stavební materiál na bouračce (1.480
hodin), byl proveden výkop vodního zdroje na dolním konci vesnice, čistění rybníka aj.,
celkem odpracováno 1.980 hodin.

Provoz kina
Na poli kulturním se činnost MJ soustředila na provoz kina

Zábavy
MJ uspořádala 4 zábavní podniky.

Volby
Předsedou byl zvolen Vladař Jan, čp. 30. Členové výboru:
Moravec Karel
Vladař Edvín
Homola František
Vícha Jan
Schiller Cyril
Gintar Karel
Baier Štěpán
Bria Alois
Koch Zdenko
Pekárek Karel

Ehler František
Lichovník Jan
Briová Marie

Školství a kultura
Národní škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1954-1955 byl zahájen (kdy?). Počet žáků: 63.

Učitelský sbor
Ředitelem zůstává Zdenko Koch. Rovněž učitelka Mikesková-Moštková zůstává.
Uklízečka Marie Křížová zrušila pracovní poměr 31. března. Od 1. dubna převzala tento
úkol manželka ředitele Dagmar Kochová.

Nakažlivé nemoci
Zdravotní stav žáků je uspokojivý. Vyskytly se 4 případy infekční žloutenky. Běžné
choroby jako chřipka a angína způsobily rovněž velkou absenci.

Školní budova
Školní budova vyžaduje oprav, které jsou činiteli z ONV stále oddalovány.

SRPŠ, divadlo "Kocour v botách"
V zimním období nacvičil ředitel školy s rodiči divadelní hru "Kocour v botách" a z
nemalých příspěvků rodičů byla provedena novoroční nadílka s "Dědou Mrázem". Nadílka
byla provázena žákovskou besídkou, na kterou byly pozvány i děti mateřské školy.

Ples
Dalším podnikem byl ples. Hudba vojenské akademie udělala lidem náladu, jaká ještě
v obci nebyla. Výtěžek plesu byl věnován na pořízení rozhlasu do obou tříd.

Sběr surovin
Žáci se zúčastnili dvou sběrů kovů. Textilu sebráno 64 kg a starého papíru 267 kg.

Sběr léčivých bylin
ONV naplánoval naší škole 52 kg sušených bylin. Úkol bude splněn do října t. r.

Nábytek
Byla provedena výměna lavic. Staré lavice byly vyřazeny.

Kulturní život
Žáci spolupracovali na všech veřejných oslavách, kde přispívali svým programem.
Žactvo se zúčastňovalo dětských představení v místním kině, na loutkových hrách
profesionálních i školních.

Stromšíkovy malby
Ku zlepšení vzhledu školy přispěly i dva obrazy nástěnné, malované podle Alše
"Cestička do školy" a obraz Komenského s pozadím fulneckého zámku, který byl vymalován
k 300 výročí J. A. Komenského. Malbu provedl učitel Josef Stromšík, první kustod
vítkovského muzea.

Inspekce
Okresní inspektor navštívil školu dne 11. ledna 1955. S výsledkem inspekce byl
spokojen.

Praktikant
Od 3. 3. do 19. března praktikoval na zdejší škole kandidát učitelství Josef Machala
z Ostravy.

Soutěže
Naše škola již po třetí rok obsadila prvé místo v okrese v soutěži mladých hospodářů.

Výlet
Školního výletu se zúčastnilo 45 žáků a 10 maminek. Výlet jsme uskutečnili 7. června
autobusem: Opava-Krnov-Rejvíz- Mechové Jezírko- Lázně Jeseník- Jeskyně "Na pomezí"vodopády za Skorošicemi-Domášov-Karlova Studánka-Bruntál-Opava-Větřkovice. počasí
nám přálo.

Ukončení školního roku
Vzhledem k celostátní I. spartakiádě byl školní rok ukončen již 18. června.

Mateřská škola
Školní rok 1954-1955
Začátek školního roku byl zahájen 1. září 1954.

Školní slavnosti
Ve školním roce 1954-1955 bylo pro děti sehráno divadlo "Kocour v botách" a po
divadle "Děda Mráz" rozdával dětem cukroví. V březnu byla oslava k MDŽ a v květnu k 10.
výročí osvobození. Oslavy byly společné s národní školou.

Učitelský sbor
V učitelském sboru není změn. Od 1. 1. 1955 nastoupila jako školnice Ludmila
Fišerová. Po zavedení celodenní péče se stravováním byla ustanovena pěstounkou Ludmila
Fišerová a Marie Briová školnicí.

Složení MNV
Předseda finanční komise J. Kalus se přestěhoval a vzdal se členství v MNV. Jako
předseda finanční komise byla zvolena Božena Werdichová.

Nakažlivé nemoci
Vyskytlo se 15 případů příušnic, též černý kašel. Škola uzavřena nebyla.

Inspekce
Dne 31. října 1954 byla na škole okresní poradkyně Al. Freislerová a dne 19. 1. 1955
okresní školní inspektor Rudolf Sochor.

Příznivci školy
Ve školním roce 1954-1955 bylo na škole utvořeno SRPŠ, které se vzorně o školu
staralo; sehrálo divadlo "Na letním bytě" a čistý výtěžek věnovalo mateřské škole.

Stravování
Od 1. května 1955 bylo na škole zavedeno stravování. Stravovalo se průměrně 40 dětí.
Mateřská škola byla otevřena přes celé prázdniny.

Počet dětí
Na začátku školního roku bylo na škole 24 dětí, na konci školního roku již 46 dětí.

Kultura
Celkové pojednání o kulturní činnosti v obci od r. 1945 viz v této knize na str. 108 a na
straně 139, též v zápisech místních škol a místního požárního sboru.

Zajímavosti. Různé
Svěcení stříkačky 30. 5. 1954
Dne 30. května 1954 byla posvěcena stříkačka místního požárního sboru. ONV dal
povolení k posvěcení stříkačky s podmínkou, že se tak stane v prostoru před kostelem.
Odpoledne byla potom slavnost na hřišti.48

Rok 1955
Kronika obce Větřkovic z roku 1955-1958
Od května roku 1945 až do roku 1955 nebyla vedena kronika obce Větřkovice. V roce
1955 založil obecní kroniku tehdejší ředitel národní školy Zdenko Koch, ale zpracoval ji jen
za dobu čtyř let (1955,1956, 1957, 1958). Dobu od května 1945 až do roku 1955 ve své
kronice nepodchytil. Od roku 1959 až do roku 1964 opět nikdo o obecní kroniku nepečoval
Teprve v r. 1964 zpracoval kroniku obce Větřkovic autor obecní kroniky z roku 1965 a to za
dobu od r. 1945 až 1955 a 1959 až 1964 včetně, tedy celkem za 16 let. Z Kochovy kroniky
používá nynější kronikář jen nejdůležitější výňatky a to proto, že Kochova kronika je
připojena k originálu této kroniky, aby tedy kopie obsahovaly alespoň letmý přehled o tom, ce
se v letech 1955-1958 v obci dělo. Použitý materiál je označen jménem (Koch).
-Kr-

Politická situace

Občané Větřkovic se o politiku nezajímají, totiž rádi si zapolitizují, ale ve smyslu
kritiky dneška. Z politických stran po roce 1945 byla vedoucí co do počtu členů strana lidová,
po ní strana sociálnědemokratická, na třetím místě národně-socialistická a na čtvrtém byli
komunisté, bylo jich velmi málo 3-4.

KSČ
Po únorových událostech v roce 1948 činnost všech prvních stran ustala. Do strany
komunistické v r. 1948 vstoupilo asi 60 občanů i občanek. Důvod ke vstupu nebyl
z přesvědčení, což je vidět z toho, že v roce 1955 je členů 12.

Národní fronta
Národní fronta se svými složkami existuje více pro formu - činnost je velmi slabá.
Strana komunistická je neprůbojná, členové se omezují na trpné členství, nesnaží se o
uplatňování komunistických zásad.

Místní požární sbor
Ze složek je nejaktivnější Československý svaz požární ochrany, je také početně
nejsilnější.

ČSM
Svaz československé mládeže živoří a je neprůbojný.

Varšavská smlouva z května 1955
V květnu 1955 se stalo Československo členem Varšavské smlouvy, jejímž úkolem je
kolektivní obrana socialistických zemí proti případné agresi imperialistických mocností.49

Návrh smlouvy o evropské bezpečnosti
V listopadu 1955 se konala konference ministrů zahraničí, na které sovětská delegace
předložila návrh smlouvy o evropské bezpečnosti k projednání ve snaze o upevnění míru,
k zmírnění mezinárodního napětí a nastolení důvěry ve vztazích mezi státy.
-Kr-

Osvětová beseda
Konečně byla v obci věnována pozornost činnosti osvětové. Ve schůzi rady MNV 29.
12. 1955 byli do Osvětové besedy jmenováni:
za Výbor žen
Fišerová Ludmila
za MNV
Pustějovský Richard a Hopp Josef
za PO
Vladař Edvín
za KSČ
Bria Alois
za ČSČK
Šamárek František
za ČSM
Střílka Jaroslav
za hudební skupinu OB
Ehler František
za SČSP
Lichovník František
za skupinu pionýrů při ČSM
Drahuška Černínová
za MLK
Kochová Dagmar
za divadelní kroužek
J. Elbl
za kroužek LUT
Marie Matějíčková
za poradce místního kronikáře
František Urbánek

První schůze rady OB
První schůze rady OB stanovena na neděli 8. 1. 1956
-Kr-

Knihovna
Mnoho knih, získaných většinou z darů poválečných, bylo brakových, mnoho podlehlo
v přísných a někdy neodpovědných prověrkách po roce 1948. Stav knihovny: 340 knih.
Z velké části jsou to knihy politické, po kterých není poptávka. Tak je knihovna bez užitku.
Dotace na knihy jsou nepatrné.
(Koch)

Kino
Kino máme zřízeno při místní osvětové besedě. Přístroj je vlastnictvím místní požární
jednoty. Výtěžek je ponecháván pro kulturně osvětovou činnost ve sboru požárníků. Nejvíc
zásluh o provoz kina má František Homola, čp. 8.
(Koch)

Divadlo
Divadlo je u nás provozováno ochotnicky při osvětové besedě. Hraje se dvakrát do roka
na jevišti v sále, který má osvětová beseda pronajatý od majitele Františka Richtra.
S nacvičeným divadlem se konají zájezdy do okolních obcí.

Z činnosti osvětové besedy, zájezdy
Pro občany pořádá osvětová beseda časté zájezdy do Vítkova, Březové i Opavy na
různé kulturní podniky.

Hudba
Pří OB je kroužek lidových hudebníků, kteří účinkují na místních zábavách a
slavnostech.
(Koch)

Sport
Po sportovní stránce naše obec nevyniká. Organizačně není vůbec zachycena. Hřiště za
požární zbrojnicí je nevhodné.
(Koch)

Poměry náboženské
Zdejší obec je založena nábožensky. Všichni občané jsou příslušníky církve řím.
katolické. Přesvědčení náboženské je hluboké i když v mnoha případech neuvědomělé a to
proto, že se mnozí zásadami církevními neřídí. Více než o přesvědčení lze mluvit o
náboženské tradici. V obci je kostel a fara. Administrátorem v obci je dr. Rajmund Ivánek.
(Koch)

Zdravotnictví
V obci je poradna pro matky a děti.

ČSČK
Letos jsme zřídili v obci skupinu Československého Červeného kříže. Předsedou je
Marie Kubeová.
Občané jezdí k lékaři do Vítkova, kde je také nemocníce a lékarna.
(Koch)

Zvěrolékař
Po stránce zvěrolékařské patříme k Březové.

Hřbitov
V obci je hřbitov okolo kostela. Jeho umístění je zdravotně závadné. Úprava hřbitova je
nevhodná. Hroby jsou namačkány. Na hrobech jsou většinou pomníky. Na zdejším hřbitově
byli pochováni padlí vojáci sovětské armády v r. 1945. Ti byli v r. 1946 v únoru vykopáni a
převezeni na ústřední hřbitov v Opavě. Společný hrob německých vojáků je označen
dřevěným křížem.
(Koch)

Školství a kultura
Národní škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1955-1956 byl zahájen (kdy?).

Počet žáků: 68.

Učitelský sbor
Ředitelem školy zůstává Zdenko Koch. Učitelka Marie Matějíčková 16. 3. 1956
nastoupila místo instruktorky pro pionýrské organizace a na její místo nastoupila 16. března
1956 Marcela Zámarská, která učí první rok.

Kulturní život
Žáci uskutečnili dva zájezdy autobusem do Opavy na divadlo a do Slezského muzea.
Účinkovali také při veřejných akcích.

Pionýrská organizace - založení
V tomto roce byla založena organizace Pionýr, která sdružovala 62% ze všeho žactva.

Mateřská škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1955-1956 byl zahájen 1. září 1955.

Personál školy
Ředitelkou zůstává Božena Werdichová, kuchařkou M. Hoppová, pěstounkou L.
Fišerová. Mateřská škola byla od 6. 2. 1956 uzavřena.

Počet dětí
Počet dětí: 38

Zajímavosti. Různé
Místní požární sbor
Na výroční členské schůzi MJ požární ochrany dne 26. prosince 1955 ve zprávě o
činnosti MJ bylo poukázáno na tuto činnost požárního sboru: V únoru 1955 zakročoval sbor
při požáru ve stavení čp. 4 ve Větřkovicích. Byly provedeny protipožární prohlídky domů.
Celostátní soutěže se zúčastnily pouze dorostenky a dobře se umístily.

Filmová představení
Místní jednota pořádala jednou týdně filmové představení pro občany.

Rok 1956
Politická situace

Rok 1956 probíhal ve znamení nejistoty, váleného nebezpečí, války v Egyptě a revoluce
v Maďarsku. Svět stál na pokraji nové války světové.

Deklarace států Varšavské smlouvy
Dne 26. ledna 1956 byla v Praze podepsána Deklarace států zúčastněných na Varšavské
smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.
(Rudé právo ze dne 30. 1. 1956, čís. 30)

SSSR - USA
N. A. Bulganin předložil 25. ledna 1956 prezidentu USA Eisenhowerovi návrh na
uzavření smlouvy o přátelství a spolupráci mezi SSSR a USA. Eisenhower návrh Sovětského
svazu odmítl.
(Rudé právo z 30. 1. 1956, čís. 30)

Balóny se štvavými tiskovinami
Využívajíce příznivého větru, který k nám vane od jihozápadu, posílali k nám v tomto
roce naši nepřátelé ze Západního Německa plynové balóny se štvavými tiskovinami ve snaze
rozleptat důvěru našeho lidu k lid. demokratickému zřízení. Jeden z těchto balónů se srazil u
Levoče s naším dopravním letadlem. Při této katastrofě zahynulo 22 osob a 4 osoby byly
těžce zraněny. Náš lid protestoval proti porušování územní svrchovanosti naší republiky.
(Rudé právo z 23. 2. 1956)

Napětí mezi Egyptem, Anglií a Francií
V září 1956 vzniklo napětí mezi Egyptem, Anglií a Francií ohledně suezského kanálu.
(Rudé právo ze 17. září 1956)

Rada bezpečnosti jedná o suezské otázce
13. 10. 1956 Rada bezpečnosti schválila šest zásad řešení suezské otázky, avšak proti
druhé části britsko-francouzské rezoluce se postavilo sovětské veto.
(Rudé právo z 15. 10. 1956, č. 288)

Kontrarevoluce v Maďarsku
Počátkem listopadu 1956 vypukla v Maďarsku kontrarevoluce, která v zemi rozpoutala
fašistický teror proti pracujícím u lidu. Za podpory SSSR konec bestiálnímu řádění maďarské
kontrarevoluce učinilo vytvoření nové revoluční dělnicko-rolnické vlády v čele s Jánosem
Kádarem.
(Rudé právo z 5. 11. 1956, č. 309)

Britsko-francouzská invaze do Egypta
Dne 5. listopadu 1956 začala invaze britských a francouzských vojsk do Egypta.
Agresoři se setkali s nečekaným odporem egyptského lidu. Proti této agresi se postavil
Sovětský svaz i OSN. Valné shromáždění žádalo okamžitě stáhnout vojska agresorů z Egypta.
Egypt našel podporu v celém světě. Tomuto tlaku agresoři neodolali a stáhli svá vojska
z Egypta. Suezský průplav zůstal v rukou Egypta.
(Rudé právo z 9. 11. 1956)

XX. sjezd KSSS
XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu byl zahájen 14. 2. 1956. na tomto
sjezdu bylo zdůrazněno, že válka není nevyhnutelná, budou-li národy celého světa bránit mír.
Bylo jednáno o úspěších v průmyslu, zemědělství, technice, vědě a kultuře a o možnosti snížit
pracovní dobu na 7 hodin denně od 1. 1. 1957.50
-Kr-

Národní fronta
Národní fronta u nás nefunguje - tak krátce hodnotí práci národní fronty občané.
Obšírněji řečeno jest, že pracuje nedostatečně, neiniciativně, omezuje se na akce nařízené a ty
obvykle provádí buď MNV, Osvětová beseda nebo strana. Chybou jest, že se členové národní
fronty nescházejí, nevedou žádné zápisy a nedovedou provésti řádné rozdělení funkcí.

KSČ
Strana je poměrně slabá počtem. Těch 12 členů se sice schází, ale projev vedoucí úlohy
se neprojevuje. Politického školení se zúčastňují jen členové strany, ačkoliv byl prováděn
nábor u členů MNV, členů Svazu přátel SSSR a Svazu československé mládeže.

Organizace
O straně KSČ byla zmínka již dříve. Na veřejnosti se projevuje málo. Předsedou je
Karel Hellebrand, čp. 71.

Svaz přátel SSSR
Svaz přátel SSSR je složka, která nevykazuje vůbec ani činnost schůzovou. Operuje
s číslem 42 členů. Předsedou je František Lichovník.

Svaz čsl. mládeže
Svaz československé mládeže střídá své předsedy často. V tomto roce předal
předsednictví Jaroslav Střílka ml. Jaroslavu Gintarovi. Činnost neodpovídá mladému
temperamentu. Nějaká tancovačka a trochu pomoci při divadlech a něco málo sportu, to je
činnost ČSM.

Výbor žen
Výbor žen uspořádal ples, jehož výtěžek věnoval na zařízení mateřské školy, kde se
rozšiřuje stravování dětí.

Požárníci
Požárníci jsou nejpočetnější složkou v obci. Jsou nejstarším spolkem v obci (49 let
trvání). Jejich činnost byla dříve zaměřena osvětově. Dnes jsou po osvětové stránce zařazení
do Osvětové besedy. Díky jejich houževnatosti a důslednosti byl zakoupen promítací aparát,
na kterém každou neděli promítají požárníci filmy pro bočany. O tuto činnost se stará
František Homola. Z další činnosti jsou okrskové, okresní i krajské soutěže, kterých se naši
požárníci zúčastňují. Každoročně pořádají ples a 1-2 taneční zábavy. Příští rok se chystají
oslavit 50. výročí trvání sboru. Funkcionáři jsou rozděleni jednak po strance služební velitelem je Karel Moravec ml., jednak po stránce organizační. tj. předseda, jehož funkci
zastává Jan Vladař, čp. 30.

Veřejné podniky
Veřejné podniky rázu politického jsou navštěvovány celkem slabě a bez zájmu. O
manifestacích platí totéž.

Hmotná úroveň obyvatelstva
Spotřeba zboží všeho druhu roste. Je velký výběr potravin, konzerv, obuvi a textilu.
nebývalou měrou stoupl vzrůst elektrických praček, ledničky se rozšiřují a nové typy
rozhlasových přijímačů nahrazují typy starší. rovněž bytová zařízení se zlepšují.

Školství a kultura
Národní škola
Na národní škole ředitel Zdenko Koch zůstává. Učitelka Marie Matějíčková odchází 15.
března z učitelství do kancelářské služby ve Vítkově. Na její místo nastoupila Marcela
Zámarská z Klokočova.

Mateřská škola
Na mateřské škole působí dále Božena Werdichová, opatrovnicí je Ludmila Fišerová,
kuchařkou Marie Hoppová a uklizečkou Marie Briová.

Zajímavosti. Různé
Počasí
Rok byl poměrně deštivý. Zvláště v sena dlouho pršelo. Únor přinesl až -35 °C mrazy.
(Koch)

Srážky v roce 1956: 668,0 mm
Průměrná teplota: 6,41 °C
Nejvyšší srážky byly v květnu - 88,5 mm, v červnu - 88,5 mm a v srpnu 109 mm.
-Kr-

Hřbitov ve správě MNV
Hřbitov ve Větřkovicích je ve správě MNV od 14. 12. 1956.

Rok 1957
Politická situace
Výzva světové rady míru
Na zasedání Světové rady míru v Kolombu v červnu 1957 byla učiněna výzva všem
vládám k okamžitému zastavení jaderných pokusů.
(Rudé právo z 19. 6. 1957)

Jednání o odzbrojení
Prostřednictvím sovětské tiskové agentury TASS bylo 28. 8. 1957 uveřejněno
Prohlášení sovětské vlády k jednání o odzbrojení. Bylo zdůrazněno, že podvýbor pro
odzbrojení FOSN pracuje naprázdno a horečné zbrojení pokračuje. Je nutné zastavit pokusy
s atomovými a vodíkovými zbraněmi. Dohody o odzbrojení musí býti dosaženo.
(Rudé právo z 29. 8. 1957, č. 240)

První umělá družice země
Velké vzrušení v celém světě, v naší republice i ve Větřkovicích vyvolala zpráva, že
kolem naší Země obíhá první umělá družice, kterou vypustil SSSR. Tato družice od 4. 10.
1957 obletěla Zemi 1.400 krát a proletěla na 60 miliónů km. Zanikla 4. 1. 1958. Váha družice:
83,3 kg.51
Náš denní tisk se touto světovou událostí zabýval několik dní a přinášel četné fotografie
o umělé družici a její dráze, též různé a různé úvahy o dobývání vesmíru.
(Rudé právo z 13. 10. 1957, č. 285)

Dopis ÚV KSČ o dovršení socialistické výstavby
Heslo "Dovršit socialistickou výstavbu" vyhlásil dopis ÚV KSČ z října 1957, který
shrnoval a předkládal pracujícím ucelený plán dalšího rozkvětu republiky.52

Druhá sovětská družice s psem Lajkou
K 40. výročí VŘSR byla do vesmíru vyslána druhá sovětská družice s pokusným psem
Lajkou. Vypuštěna byla 3. 11. 1957.
(Rudé právo z 4. 11. 1957)
Umělá družice Země vážila 508,3 kg, obletěla Zemi 2.370 krát za 163 dní a zanikla 14.
4. 1958. Urazila přes 100 miliónů km.53

Zemřel prezidetn A. Zápotocký - Antonín Novotný prezidentem republiky
Dne 13. 3. 1957 zemřel prezident republiky s. Antonín Zápotocký. Jeho nástupcem
zvolilo Národní shromáždění tajemníka ÚV KSČ s. Antonína Novotného.
Oba prezidenti republiky bojovali dlouhá léta za lepší zítřek pracujícího lidu.

Moskevské deklarace
Ve dnech 14.-16. listopadu 1957 se konala v Moskvě porada představitelů komun. a
dělnických stran socialistických zemí. Byla vydána obsažná deklarace o cílech těchto zemí.

(Rudé právo 22. 11. 1957, č. 324)

Manifest míru
Na této poradě byl také vydán Manifest míru pro všechny země světa.
(Rudé právo z 23. 11. 1957, č. 325)

Oslavy 40. výročí VŘSR
Toho roku (1957) se konaly velkolepé oslavy 40. výročí VŘSR nejen v Sovětském
svazu, ale i v naší republice.54

Volby
V tomto roce byly vyhlášeny volby do MNV, krajských národních výborů a okresních
národních výborů. Volby v celém státě byly stanoveny na den 19. května od 7 do 18 hodin.
Přípravy k volbám pokračovaly zdárně.

Výsledky voleb
Kandidátem do krajského národního výboru byl navržen mladý družstevník Jan Fiala
z Jelenic, kandidátem do okresního národního výboru byl navržen místní zemědělec František
Vladař, čp. 52, kandidáty do místního národního výboru:
Šamárek Adolf
Demel Karel
Hellebrand Karel
Panáček Miroslav
Pustějovský Richard
Hopp Josef
Gintar Karel st.
Sommer Čeněk
Schiller Cyril
Černín Břetislav
Werdichová Božena
Hellebrand František
Na samostatné schůzi MNV bylo rozhodnuto o přidělení funkční činnosti. Tak ve funkci
zůstává předseda MNV Břetislav Černín, čp. 40 a ve funkci tajemníka MNV Čeněk Sommer,
čp. 26.
Tito dva jsou současně členy rady MNV, do které na doplnění do počtu 4 členů byli
zvoleni Karel Hellebrand, čp. 71 a Miroslav Panáček, čp. 24.
Předsedou zemědělské komise je Cyril Schiller a referentem pro školství a kulturu
František Hellebrand.
(Koch)
Poznámka kronikáře: Jako v jiných letech, tak i v romto roce schází zápisy ze schůzí
rady a pléna MNV a to od 31. 1. 1957 do 11. 7. 1957, tedy právě z doby, kdy se v obci konaly
volby do MNV. Nebylo tedy možno porovnat výsledky voleb ze zápisů MNV se zápisy
tehdejšího kronikáře.
-Kr-

Rozvoj socializace vesnice
V celém státě postupuje stále rozvoj socializace vesnice. Ve Větřkovicích zůstává
v tomto roce při starém. Zemědělci se stále brání vstupu do JZD poukazujíce na špatné
výsledky společného hospodaření v některých okolních družstvech. Stále dokazují, že jako
soukromníci dodají státu v dodávkách více zemědělských produktů a vzorně plní všechny
dodávky.

Zaměstnání
Ta okolnost, že na vesnici postupuje v celostátním měřítku socializace, vede k útěku
mladých lidí do továren a dílen a to proto, že je nebaví celodenní dřina při zemědělství. Vábí
je také větší finanční příjem v zaměstnání. Ku příkladu na usedlosti se 12,5 ha, kde dříve
hospodář a hospodyně měli pacholka a děvečku, dnes pracuje zestárlý hospodář a hospodyně
bez čeledi, ale jejich odrostlé děti jsou v zaměstnání jinde.
Ve Větřkovicích není chudáků, kteří by neměli z čeho žít. Přestárlí lidé dostávají
důchod. není velký, ale stačí. Dříve by nebyli měli nic.

Pole
Polnosti zůstávají celý rok dále v soukromém držení. Jsou všechna řádně obdělána a
všechna úroda je sklizena. Úroda obilnin a brambor dobrá. Sklizeň obilnin postupovala dobře
za pěkného počasí. Teprve vybírání brambor bylo ztíženo stálými dešti. Všechny podzimní
práce byly včas a kvalitně provedeny.

Počasí
Letošní rok byl poměrně vlhký. Bylo mnoho náhlých bouřek, které poškodily mnoho
stromů. Vichřice mimo obec, zvláště na Valašsku byly tak silné, že ohnuly i 20 m stožáry
elektrického vedení a odnesly střechy některých domů.

Výstavba
Místní požární sbor má v plánu stavět novou zbrojnici. Největší péči této záležitosti
věnuje velitel požární ochrany Karel Moravec. Zatím je schválen rozpočet, provedeny plány a
dovezen nějaký stavební materiál.
Zdenko Koch se široce zabývá popisem padesátileté činnosti místního požárního sboru.
To vše již podchyceno v I. knize obecní kroniky (historie) na str. 168 a dále.

Zajímavosti. Různé
Pekárna
Ve Větřkovicích bývala vždy pekárna, která zásobovala kvalitním pečivem nejen
obyvatele Větřkovic, ale i Jelenice a Jančí. Po válce měl pekárnu v nájmu Jan Elbl. Asi r.
1952 převzalo pekárnu spotřební družstvo Jednota, ale jejím vedoucím zůstal Elbl. Majitel
domu naléhal na vedení Jednoty, aby pekárna byla zrušena, protože si chce zvětšit byt. To se
podařilo po dvouletém boji o pekárnu a větřkovská pekárna byla dnem 1. srpna zrušena.

Kino
V tomto roce na jaře zakoupili požárníci druhý rezervní promítací přístroj.

Lidové myslivecké sdružení
Lidové myslivecké sdružení se v obci vzmáhá. Dobře se letos uvedlo myslivecké
sdružení plesem. Ale hon dopadl špatně: bylo přítomno 30 střelců, 20 honců a jen 6 (slovy
šest) střelených zajíců. Z toho je vidět, že lovné zvěře velmi ubývá.

Smrtelné nehody
V srpnu zdejší občanka Chasáková cestou do zaměstnání byla poražena motocyklistou a
brzy svému těžkému poranění podlehla.
Druhým případem je smrt zdejšího kováře Valentýna Pustějovského. Při vyjíždění na
motorovém kole Pionýr ze svého domu se srazil s vojenským nákladním automobilem.

Rok 1958
XI. sjezd KSČ
XI. sjezd Komunistické strany Československa, konaný ve dnech 18. - 21. června 1958,
probíhal ve znamení pevné jednoty strany a mocného vzestupu politické a pracovní aktivity
nejširších vrstev pracujících Československa.
Na základě zprávy o činnosti ústředního výboru, přednesené prvním tajemníkem ÚV
KSČ soudruhem Antonínem Novotným, projednal XI. sjezd úspěchy dosažené při budování
socialismu a současné hlavní úkoly dovršení socialistické výstavby v naší vlasti.
XI. sjezd KSČ vytyčuje program dovršení socialistické výstavby v naší vlasti, což
předpokládá splnit tyto hlavní úkoly:
1. V oblasti výrobních vztahů dosáhnout rozhodujícího vítězství socialistických
výrobních vztahů tam, kde má dosud určitou váhu malovýrobní způsob hospodaření.
Jde tedy u nás o dosažení vítězství socialistické družstevní velkovýroby v
zemědělství.
2. Odstranit zbytky antagonistických tříd, tj. postupně dospět k likvidaci kulactva jako
třídy i zbytků soukromopodnikatelských živlů ve městech důsledným omezováním a
zatlačováním.
3. Dále rozvíjet výrobní síly na podkladě nejvyšší techniky, zejména automatizace,
mechanizace a chemizace, podstatným zvýšením společenské produktivity práce
v průmyslu, stavebnictví a dopravě, a rozhodným vzestupem intenzity zemědělské
výroby zajistit další nepřetržitý růst životní úrovně lidu.
4. Ruku v ruce s tímto rozvojem společensko-ekonomické základny neustále
všestranně prohlubovat a zdokonalovat naši socialistickou demokracii, zvyšovat
aktivní účast pracujících na správě státu a řízení hospodářství.
5. Dále prohloubit morálně politickou jednotu lidu v duchu marxisticko-leninského
učení a dovršit kulturní revoluci.55
Projev soudruha Antonína Novotného na zakončení II. sjezdu.56
Soudružky a soudruzi,
končíme jednání našeho XI. sjezdu - sjezdu, který vstoupí do historie naší strany a celé
země tím, že stanovil generální linii dovršení výstavby socialismu v naší republice. Můžeme
právem říci, že průběh sjezdového jednání byl ve znamení pevné ideové jednoty, neochvějné
věrnost marxismu-leninismu, ve znamení proletářského internacionalismu.
Sjezd byl vyjádřením aktivity a odhodlanosti celé strany, všeho pracujícího lidu
Československa dovršit výstavbu socialismu v historicky krátké době pod vedením
Komunistické strany Československa. Tisíce dopisů a rezolucí, kterými pracující
pozdravovali sjezd, a široké hnutí socialistického soutěžení na našich závodech, vesnicích a
všech pracovištích jsou toho dokladem.
(Úryvek projevu s. Antonína Novotného)

Politická situace
Sověský svaz hledá mír
Dne 9. ledna 1958 odevzdalo velvyslanectví SSSR v USA státnímu departmentu USA
poselství předsedy rady ministrů N. A. Bulganina prezidentovi Spojených států D.

Eisenhowerovi, pojednávající o tom, co svět očekává od SSSR a USA ve věci míru. 9. ledna
1958 byl také odevzdán dopis Bulganina H. Macmillanovi o mírových otázkách.
(Rudé právo z 11. 1. 1958)

Třetí umělá družice SSSR
15. května 1958 byla v Sovětském svazu vypuštěna třetí umělá družice ve váze 1327 kg.
Za 961 dní obletěla Zemi 10.035krát a urazila 448 miliónů km.
Na podzim r. 1958 připravovaly Spojené státy americké agresi proti Číně. Sovětský
svaz prohlásil, že útok na Čínu je útokem na Sovětský svaz a podle toho bude jednat. Po
tomto prohlášení agrese proti Číně ztroskotala.
(Rudé právo z 10. 9. 1958, č. 251)

Opatření SSSR k odzbrojení
Na XIII. zasedání valného shromáždění OSN předložil Sovětský svaz memorandum o
opatřeních k odzbrojení.
(Rudé právo z 21. 9. 1958)
-KrPoznámka kronikáře: Tato kronika i v roce 1958 přináší výňatky z kroniky Zdenko
Kocha, který napsal obecní kroniku za léta 1955-1958. Před rokem 1955 a po roce 1958
nebyla obecní kronika zpracována. V roce 1964 byla obecní kronika zpracována od r. 1945
až do konce roku 1964.

Správa obce
Složení místního národního výboru je beze změn. MNV občas podle potřeby koná
veřejné schůze, na kterých informuje občanstvo o dění v obci, hospodaření a dalších plánech.
(Koch)

Výstavba
Letos se začalo s výstavbou nové zbrojnice. K ní se přistavuje jednopatrová budova se
spolkovými místnostmi a bytem v I. poschodí. Největší zásluhy o provádění těchto prací má
velitel požární ochrany Karel Moravec, čp. 65.
Rovněž přestavba mnohých obytných domů zasáhla do rozvoje bytové výstavby.

Hopsodářský život

V letošním roce se opět rozrůstá odchod pracovních sil ze zemědělství do průmyslu. Jo
to hlavně mládež, která utíká ze zemědělství. Pracovních sil v zemědělství stále ubývá.
V letošním roce ohlásil zrušení malířské a natěračské živnosti Otto Werner. Dále bude
pracovat pod MNV.
Také kolářství Viktora Dubového bylo zavřeno, on pak se svými syny pracuje ve
Vítkově v okresním stavebním podniku.
Ze soukromých živností zůstávají už jen kováři Richard Pustějovských a Štěpán Baier.

Zemědělství

Letošní rok je mezníkem pro zemědělskou výrobou. Dne 28. září 1958 bylo založeno
v obci Jednotné zemědělské družstvo. Jako první přihlášku do JZD podepsali:

Karel Pekárek, čp. 128
Edvín Vladař, čp. 49
Josef Černín, čp. 70
Štěpán Grossmann, čp. 74
Jan Vícha, čp. 98
František Vladař, čp. 52
Cyril Schiller, čp. 80
Karel Hellebrand, čp. 71

6 ha
13 ha
13 ha
4 ha
7 ha
15 ha
8 ha
15 ha

Marie Panáčková, čp. 24
Karel Gintar st., čp 64
František Gintar, čp. 63
František Ehler, čp. 18
Vladimír Vladař, čp. 17
Hubert Mička, čp. 107
Břetislav Černín, čp. 40
Josef Hopp, čp. 38

4 ha
12 ha
9 ha
10 ha
15 ha
8 ha
12 ha
14 ha

Ustavující schůze JZD 28. 9. 1958
Ustavující schůze jednotného zemědělského družstva ve Větřkovicích se konala
v neděli 28. září 1958 ve 14 hodin v sále obecního hostince "U Benků".
Program:
1. Uvítání přítomných členem rady MNV.
2. Zpráva tajemníka MNV o průběhu náboru do JZD.
3. Kulturní vložka žáků národní školy.
4. Vyhlášení ustavení JZD - předseda MO KSČ.
5. Volba představenstva, předsedy a revizní komise ustaveného družstva.
6. Řízená diskuse k otázkám JZD.
Na ustavující schůzi JZD ve Větřkovicích se sešli tito hosté:
1. Vedoucí tajemník OV KSČ s. Bartoš.
2. Předsedkyně ONV s. Františka Novotná.
3. Vedoucí zemědělského odboru ONV s. K. Skalka.
4. Zástupce Strojní a traktorové stanice ve Vítkově s. ing. Říman.
5. Redaktor Vesnických novin.
6. Reportér čs. rozhlasu z Ostravy.
Karel Hellebrand, čp. 71, jako člen rady MNV zahajuje schůzi přivítáním všech
přítomných zemědělců a hostů a seznamuje je s programem schůze.
Slova se ujímá tajemník MNV Čeněk Sommer, čp. 26, který podává zprávu o
výsledcích náboru do jednotného zemědělského družstva. Uvádí, že ku dnešnímu dni se do
JZD přihlásilo 110 (stodeset) zemědělců s 602 hektary orné půdy a celkem 855 ha půdy
zemědělské. Z toho je přihlášeno 82 mužů a 26 žen.
Dále čte tajemník MNV pořadí zemědělců podle popisných čísel a uvedením jména a
množství orné i v celku zemědělské půdy vložené do společného obhospodařování.
Poté Karel Hellebrand prohlašuje družstvo za ustavené a přeje všem družstevníkům do
další práce mnoho úspěchů.
Program je zpestřen kulturní vložkou dětí národní školy, které recitovaly a zpívaly písně
a básně se zemědělskou tématikou, plné radostného a budovatelského úsilí.
Byla schválena kandidátka představenstva JZD v tomto složení:
1. Hellebrand Karel, čp. 71
7. Urbánek František, čp. 97
2. Beniške František, čp. 116
8. Sommer Čeněk, čp. 26
3. Černoch Josef, čp. 29
9. Schiller Cyril, čp. 80
4. Hopp František, čp. 21
10. Panáčková Marie, čp. 24
5. Cihlářová Marie, čp. 9
11. Zeisberger Jaroslav, čp. 34
6. Vladař František, čp. 52

Předsedou JZD byl zvolen Karel Hellebrand, čp. 71.
V rozhovorech s. Skalka (ONV) vysvětluje družstevníkům různé záležitosti při založení
JZD a informuje je o vzorových stanovách JZD.
Dotazů je mnoho.
Nakonec promluvila předsedkyně ONV s. Františka Novotná a přála družstevníkům
mnoho zdaru, aby připravili lepší budoucnost svým dětem.
Poznámka kronikáře: Podrobnosti o situaci v obci před založením JZD a celý postup při
založení JZD popíše kronikář této kroniky v kronice JZD Větřkovice, kterou jako samostatnou
kroniku napíše do jara 1965.

Mandelinka bramborová
Letos se na našich polích značně rozšiřuje mandelinka bramborová, která však dík
včasným zákrokům nepůsobí velké škody.

Doprava a spoje
Začíná se hovořit, že v naší obci má býti zřízena samostatná pošta. Z občanů si nikdo
nechce zařídit telefon, aby ho lidé stále neotravovali s vyřizováním vzkazů. Počet televizorů
stoupl do konce roku na 19 přístrojů.

Školství a kultura
Národní škola
Na zdejší národní škole působí dále jako ředitel Zdenko Koch a učitelka Jaromíra
Ustohalová, která se věnovala práci ve svazu mládeže. Počet žactva ve školním roce 19571958: 62. Na škole je v činnosti Pionýr, kde žáci se dobrovolně sdružují k různé zajímavé
činnosti. Žáci pořádají při různých oslavách kulturní vložky nebo pásma.

Mateřská škola
Mateřská škola má rovněž v čele dosavadní ředitelku Boženu Werdichovou. Spolu
působí učitelka Marie Haluzíková z Prostředního Dvora. Počet dětí: 33.

Osvětová beseda
Místní osvětová beseda byla obohacena o dva nové funkcionáře. Vedoucí osvětové
besedy je Ilona Vernerová a hospodářem František Hellebrand, čp. 33. Činnost se ale
nezvýšila. Za rok odehrál soubor osvětové besedy divadlo od Gabriely Preisové: Gazdina
roba. Kroužek sám nestačil na zvládnutí této hry, proto si pozval režisér z Vítkova. V činnosti
osvětové besedy nejvíce vyniká hudební soubor vedený Karlem Benkem.

Kino
Kino, které je v režii místní požární jednoty, ztrácí diváky přírůstkem majitelů
televizorů, ku kterým chodí i sousedé.
V tomto roce byly pořádány 3 plesy, pochování basy, kácení máje, krmášová veselice,
vinobraní a odvedenecká zábava.

Náboženský život
Stále se zostřující boj proti náboženskému cítění budí v obci protitlak. Lidé sami, bez
vlivu svého duchovního, se prudčeji zajímají o náboženství a pořádají autobusové zájezdy na
poutní místa. Jejich děti jsou přihlášeny do náboženství.

Počasí
V tomto roce bylo mnoho bouřek a poměrně chladné léto. Vodních srážek bylo přes léto
velmi mnoho. Zato zimní období z roku 1958 na 1959 bylo téměř bez sněhu a větších mrazů.
(Koch)

Deníky osvětové besedy, činnost v letech 1957-58
Konečně se našlo několik deníků osvětové besedy od roku 1957. Jsou v nich zaneseny
podniky OB: plesy, taneční zábavy, divadla, kino, přednášky, zájezdy, akademie, besedy
s dětmi, televize, ale i články do novin, plakáty, bleskovky, oslavy ba i zkoušky hudebního a
divadelního souboru.
Podle těchto deníků bylo v rámci OB uspořádáno
v roce 1957
199 podniků s
12.874 návštěvníky
v roce 1958
188 podniků s
9.061 návštěvníky,
byla tedy osvětová činnost v obci v těchto letech až předimenzovaná.
-Kr-

Rok 1959
Politická situace

Rok 1959 je bohatý na politické události a zvláště na obrovské úspěchy Sovětského
svazu v raketové technice.

Kosmická raketa směrem k Měsíci
Den 2. ledna 1959 vypustil Sovětský svaz kosmickou raketu o váze 1472 kg směrem
k Měsíci. Dne 4. 1. 1959 se tato raketa přiblížila k Měsíci na 5-6 tisíc km. Mezi 7.-8. lednem
1959 se dostala na oběžnou dráhu kolem Slunci jako první umělá planeta sluneční soustavy.
Morisi Allanovi se podařilo 3. ledna 1959 pořídit snímek sodíkového výbuchu - umělé
komety, vypuštěné sovětskou kosmickou raketou.
(N. svoboda z 5. 1. 1959, č. 4)

Sovětšký svaz snížil ozbrojené síly
Sovětský svaz snížil ozbrojené síly o 1,200.000 mužů jako příklad dobré vůle
k upevnění míru na světě.
(N. svoboda z 15. 1. 1959, č. 13)

Mimořádný XXI. sjezd KSSS
V úterý 27. ledna 1959 byl zahájen v Moskvě mimořádný sjezd KSSS.

Sovětská kosmická raketa dosáhla Měsíce
Dne 12. 9. 1959 vypustil Sovětský svaz druhou kosmickou raketu o váze 1511 kg na
Měsíc. Dne 14. 9. 1959 dosáhla povrchu Měsíce a dopravila tam státní znaky Sovětského
svazu.
(Rudé právo ze 14. 9. 1959, č. 255)

Chruščov v Americe
Předseda rady ministrů SSSR odevzdal při své návštěvě v USA 15. září 1959 prezidentu
Eisenhowerovi duplikát emblému se sovětskými výsostnými znaky jako symbol touhy
sovětského lidu po přátelských a mírumilovných vztazích s lidem Spojených států.
(N. svoboda ze 17. 9. 1959, č. 222)

První atomový ledoborec SSSR
15. září 1959 vyplul na moře první sovětský atomový ledoborec "Lenin". S pěti tunami
uranového paliva postačí více než celý rok nepřetržitého provozu.
(N. svoboda za 17. 9. 1959, č. 222)

I. mezinárodní veletrh v Brně
V září 1959 se konal v Brně I. mezinárodní veletrh s neobyčejným úspěchem. Přišli
zájemci z mnoha zemí a učinili objednávky strojů za vysoké obnosy.
(Veletržní noviny z 18. 9. 1969, č. 15)

Třetí pětiletka
Soudruh Otakar Šimůnek na zasedání ÚV KSČ v září 1959 objasnil hlavní zásady třetí
pětiletky na léta 1961-1965. Náš hlavní cíl je růst životní úrovně.
(N. svoboda z 29. září 1959)

10 let lidové Číny
Země neohraničených možností - lidová Čína - oslaví 1. října 1959 první desítiletí
svého trvání.
(N. svoboda z 1. 10. 1959)

Třetí kosmická raketa ofotografovala odvrácenou stranu Měsíce
Neobyčejné vzrušení na celém světě vyvolalo vypuštění třetí sovětské automatické
meziplanetární stanice o váze posledního stupně 1 533 kg, která obletěla Měsíc a
ofotografovala jeho odvrácenou část. Denní tisk celého světa přinášel pak fotografie
odvrácené části Měsíce a tak se lidstvo dozvědělo "co tam vlastně jest".
(Rudé právo z 5. 10. 1959, č. 276)

Zmírnit mezinárodní napětí
Na závěrečném zasedání Nejvyššího sovětu SSSR bylo schváleno provolání Nejvyššího
sovětu SSSR k parlamentům všech zemí ve věci zmírnění mezinárodního napětí.

Činnost MNV v roce 1959
Schůze rady MNV 8. 1. 1959
Rada MNV projednala stav příprav investiční výstavby JZD.

Drůbežárny, kravín JZD
Stavba drůbežáren bude dokončena před započetím jarních prací. Se stavbou kravínu se
započne ihned na jaře. Je nutno, aby předem byly provedeny práce pro zajištění potřebné
vody.

Zasedání MNV 22. 1. 1959
Zprávu o finančním hospodaření za rok 1958 podal tajemník MNV Čeněk Sommer.
Příjmy a výdaje v záznamu uvedeny nejsou. Čerpání na akci "Z" bylo překročeno o 30.000
Kčs.

Důchodové zajištění členů JZD
Bylo projednáno důchodové zajištění členů JZD a příslušníků jejich rodin.

Schůze rady MNV 28. 1. 1959
Zajištění usedlosti čp. 38
Hopp Stanislav, čp. 38 odmítl podepsat přihlášku do JZD s tím, že rada MNV není
oprávněna ho odvolat ze zaměstnání za účelem zajištění zemědělské usedlosti jeho otce. Byla
mu dána lhůta jednoho týdne ke konečnému rozhodnutí. Po této lhůtě použije rada MNV
všech zákonných prostředků ke konečnému zajištění této usedlosti.

Zajištění usedlosti čp. 153
Také Karel Černín, čp. 153 odmítl vstoupit do JZD s odůvodněním, že není majitelem
usedlosti, která patří jeho matce. Byla mu dána lhůta na rozmyšlenou do 5. 2. 1959.

Odznaky mateřství
Odznak "Mateřství" byl MNV udělen 17 matkám a byl předán 12 matkám na oslavě
Mezinárodního dne žen 8. března 1959.

Byt v požární zbrojnici
Byt v požární zbrojnici byl přidělen Josefu Krajíčkovi, zbrojmistrovi.

Povolování staveb
Soudruh Adamec Miroslav, vedoucí odboru výstavby ONV ve Vítkově informoval radu
MNV o novém způsobu povolování staveb v obci do částky 50.000 Kčs. Do této částky bude
stavby povolovat rada MNV.

Schůze rady MNV 5. 2. 1959
Přehled o plnění dodávek
Aby byl zajištěn náležitý přehled o plnění dodávek, budou založeny karty s přesným
přehledem plnění dodávek zemědělských produktů.

Dodávky mléka
Velmi dobré je plnění dodávek mléka. Za leden bylo dodáno 50.000 litrů mléka.

Komise pro výstavbu
Rada MNV navrhla do komise pro výstavbu ku schválení plénu MNV tyto členy:
Josef Hoppa, čp. 189
Homola Adolf, čp. 90
Černín Břetislav, čp. 40
Černoch Josef, čp. 29
Sommer Čeněk, čp. 26
Bria Josef, čp. 77

Zasedání MNV 19. 2. 1959
Výhody členů JZD
Zásady pojištění a výhody členů JZD před jednotlivě hospodařícími zemědělci vysvětlil
vedoucí sociálního zabezpečení rady ONV s. Josef Klubal.

Byla schválena komise pro výstavbu jak výše uvedeno

Schůze rady MNV 26. 2. 1959
Předseda JZD Karel Hellebrand, čp. 71 podal zprávu o přípravách pro jarní polní práce
JZD.

Schůze rady MNV 24. 4. 1959
Zprávu o postupu jarních prací podal zemědělský pracovník Karel Hellebrand, čp. 71.
Jarní práce jsou podstatě skončeny, dokončuje se ještě společný podsev jetelotrav.

Oprava HTUP
Zaměstnanci Agroporjektu dokončili tento týden v obci opravu HTUP, která je
vyhovující a byla představenstvem JZD schválena. Jednotlivé skupiny jsou sedmihonné.

Zasedání MNV 30. 4. 1959
Investiční výstavba JZD
Investiční výstavba JZD pokračuje bez větších potíží. Členové JZD se plně zapojují do
práce na kravínech.

Schůze rady MNV 5. 3. 1959
Projednán plán oslav MDŽ na den 8. března 1959. Odznak mateřství obdrží 17 matek.
Viz o tom zvláštní zpráva na straně 221.
Schází zápisy o schůzích rady a pléna MNV od 5. 3. do 9. 7. 1959.

Schůze rady MNV 9. 7. 1959
K 1. červenci 1959 bylo ve zdejší obci 4.291 slepic (včetně kuřat), 33 připuštěných
prasnic, 24 nepřipuštěných prasnic, 8 určených k chovu a doposud nepřipuštěných, 12 prasnic
jednorázových, 486 prasat na žír, 907 ks hovězího dobytka, z toho 453 krav. JZD má
plánován stav 450 ks, a proto nutno zabránit odprodeji chovných krav, též i jalovic mimo
zdejší obec.
15 zemědělců dluží na povinnou dodávku 32.243 vajec. Rovněž dluží za první pololetí
1959 11.474 litry mléka a tím poškodili JZD o 12.621 Kčs, které by družstvo utržilo za prodej
mléka na státní nákup. Ve věci bude zjednána náprava.
Opět schází zápisy o schůzích rady a pléna MNV od 9. července 1959 do 7. ledna
1960.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále

Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122.
V letech, pokud se nezachoval písemný materiál o činnosti složek Národní fronty ve
Větřkovicích, viz celkové pojednání o každé místní organizaci NF:
Komunistická strana Československa, na straně 104.
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123.
Československý svaz mládeže, na straně 143.
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143.
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143.
Místní jednota ČSPO - na straně 208, též zápisy v každém roce

Valná členská schůze MJ ČSPO 26. 12. 1959
Výroční schůze MJ ČSPO ve Větřkovicích se konala 26. prosince 1959 v sále hostince
u Benků.
Po ukončení kulturní vložky zprávu o činnosti MJ podal velitel sboru br. Moravec.
Uvedl, že na výstavbě požární zbrojnice bylo v minulém roce odpracováno 942 brigádnických
hodin. Při slavnostním otevření nové požární zbrojnice zúčastnilo se soutěže o ceny 13
požárních družstev, z nich první místo získalo místní družstvo dorostenců. Celostátní soutěže
se zúčastnila 3 družstva. V krajském kole se umístily naše dorostenky na 4. místě. Cvičení
bylo v uplynulém roce celkem 37.
Ke konci roku činí majetek sboru na vkladní knížce 2.815,- Kčs.

Volby
Ve volbách byli zvoleni: předsedou Jan Vladař, velitelem Moravec Karel.
Dále byli zvoleni členové výboru:
Bria Alois
Černoch Miroslav
Vladař Edvín
Homola František
Krajíček Josef
Vícha Jan
Schiller Cyril
Šenk Jan
Střílková Soňa
Mička Hubert
Revizní komise: Černínová Anna, Hopp Josef a Vladař Vladimír.

Školství a kultura
Národní škola
Vyučování bylo zahájeno dnem 1. září.

Učitelský sbor
Na školu přichází nová učitelka Františka Hlaváčová z Příbora. Zdenko Koch je
ředitelem školy do 1. listopadu 1959, kdy odchází na JSŠ do Vítkova. Po něm nastupuje jako
ředitelka Jarmila Kozáková z JSŠ Vítkov, zůstává na škole do konce tohoto roku a pak
odchází do Jeseníku.
Školní rok byl zakončen 18. června 1960.

Mateřská škola
Školní rok 1959-1960 byl zahájen 1. září 1959.
Počet žáků: 41

Učitelský sbor
Ředitelkou školy zůstává Božena Werdichová. Jako učitelka nastoupila Lidmila
Hoblíková.

MNV
12. června 1960 proběhly volby do národních výborů. Předsedou MNV byl zvolen
Čeněk Sommer, tajemníkem Miroslav Adamec. Předsedou JZD zůstal Karel Hellebrand.

Kultura
Kultura
Celkové pojednání o kulturní činnosti v obci od r. 1945 viz v této knize na str. 108 a na
straně 139, též v zápisech místních škol a místního požárního sboru.

Osvětová beseda
O činnosti osvětové besedy, která usměrňuje osvětovou činnost všech složek Národní
fronty, viz v této knize na str. 217 a na str. 218.

Činnost OB v roce 1959
Podle deníku pro osvětová zařízení klubovního typu na rok 1959 bylo v rámci OB
uspořádáno celkem 119 akcí s návštěvou 6.544 osob.

Zájímavosti. Různé
Provozovny MNV
Vedoucí provozoven byla Vlastimila Elblová, čp. 143.

Z farní kroniky, inspekce
Dne 9. října 1959 provedl okresní církevní tajemník Malý inspekci fary, farní kanceláře,
kostela a podkladního deníku.
Kontrola archivu byla provedena 13. 11. 1959 zřízencem ostravského archivu.

Větřkovský rozhlas
V materiálu farního archivu jsou založeny místní noviny "Větřkovský rozhlas" z r.
1959.

Sedmé snížení maloobchodních cen v r. 1959
Vláda republiky Československé se usnesla snížit od 8. března 1959 maloobchodní ceny
hlavních druhů potravin a průmyslového zboží. To již byla opravdová cesta k blahobytu,
kterou však dovedla zahradit nejistá politická situace ve světě a horečné zbrojení.

Oslava 10ti let trvání vítkovského okresu
V roce 1959 oslavil vítkovský okres 10 let svého trvání. Výstava, pořádaná v rámci
těchto oslav, ukázala životnost a elán mladého okresu. Tato oslava byla labutí písní, neboť
v roce 1960 byl vítkovský okres zrušen. Vyžadovaly to vyšší zájmy státu.

Rok 1960
Politická situace
Novoroční projem prezidenta republiky Antonína Novotného
Jako každý rok, tak i letos pronesl prezident republiky s. Antonín Novotný novoroční
projev, který byl důležitý a zajímavý tím, že s. Novotný prohlásil: "Jsme před cílem dovršením socialismu." Prezident republiky vzpomněl patnáctého výročí osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou, poukázal na velký význam a dosah třetího pětiletého plánu, na
úspěchy na poli hospodářském a také na to, co nás v roce 1960 ještě čeká.
(N. svoboda z 3. ledna 1960, č. 2)

Přestavba územní orientace organizace státu
Ve dnech 13. - 14. ledna 1960 zasedal ústřední výbor Komunistické strany
Československa. Po diskusi byla přijata tato usnesení:
1. Svolání celostátní konference KSČ
2. Přestavba územní organizace státu a další prohloubení socialistické demokracie
v činnosti a výstavbě národních výborů
3. Nová územní výstavba krajských a okresních stranických organizací
Území republiky se dělí na 10 krajů (oblastí) a 108 okresů. Okresy se dělí na obce. Kraj
Severomoravský se dělí na 10 okresů, a to:
Bruntál
Olomouc
Šumperk
Frýdek-Místek
Opava
Vsetín
Karviná
Ostrava-město
Nový Jičín
Přerov
(Rudé právo z 16. 1. 1960, čís. 15)

Rozšíření pravomoci národních výborů
Všechny naše listy se široce rozepsaly o usnesení ústředního výboru Komunistické
strany Československa o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a zvýšení
jejich úlohy v hospodářské a kulturní výstavbě.
(Rudé právo ze 14. dubna 1960)

90. výročí narození V. I. Lenina
V dubnu 1960 vzpomněl celý svět 90. výročí narození velikého Lenina. V naší
republice probíhaly oslavy v každé obci. Náš lid byl obeznámen s životem velkého
revolucionáře a jeho boje za práva pracujícího lidu.

Zemřel spisovatel Vojtěch Martínek
V pondělí 25. dubna 1960 zemřel ve věku 73 let zasloužilý umělec, nositel Řádu práce,
Vojtěch Martínek. Zanechal po sobě řadu literárních prací. Jeho odchodem Ostravsko ztrácí
nejoblíbenějšího spisovatele.

Kosmický koráb SSSR
Dne 15. května 1960 byla v Sovětském svazu vypuštěna kosmická loď, od níž se
oddělila vzduchotěsná kabina. Váha kosmické lodi: 4540 kg.
(Rudé právo z 16. 5.1960, čís. 135)

Mírová výzva Sovětského svazu
Sovětský svaz zaslal šéfům vlád všech zemí poselství v otázce všeobecného a úplného
odzbrojení a navrhuje zahájit odzbrojení zničením všech prostředků dopravujících jaderné
zbraně na cíl.
(Rudé právo z 4. 6. 1960, čís. 154)

Volby do NS a Národních výborů
Volby do národních výborů všech stupňů se konaly 12. června 1960. V sobotu 9.
července 1960 se konala první ustavující schůze nového Národního shromáždění.
(N. svoboda z 10. července 1960, č. 167)

Ústava socialistického Československa
Dne 11. 7. 1960 schválilo Národní shromážeění novou Ústavu Českoclovenské
socialistické republiky. Od té chvíle používá naše republika názvu Československá
socialistická republika.
(Rudé právo z 13. 7. 1960, str. 1, čís. 193)

Druhá kosmická loď SSSR s pokusnými zvířaty
Sovětský svaz dříve než poslal do vesmíru prvního člověka - kosmonauta, vyzkoušel
druhou kosmickou loď na zvířatech. Dne 19. 8. 1960 byla v Sovětském svazu vypuštěna
druhá kosmická loď o váze 4 600 kg a pokusnými psy Bělkou a Strelkou, kteří se ve zdraví
vrátili na Zemi ze svého vesmírného putování, dlouhého přes 700 000 km. Kosmický koráb
přistál bezpečně a zachoval se neporušený.

Kapitoly beze změny
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Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
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Činnost MNV
Schůze rady MNV 7. 1. 1960
Investiční výstavba JZD ve Větřkovicích bude v roce 1960 velmi obsáhlá. Bude
proveddena adaptace stodoly na čp. 48 a 49 pro výkrm vepřů na hluboké podestýlce. Tím
bude zajištěn výkrm 600 ks vepřů. Drůbežárna bude zajištěna na čp. 108 adaptací stodoly,
kůlna na stroje byla zajištěna na čp. 71

Adaptace a stavby JZD
Z novostaveb nutno zajistit výstavbu 1 kravína na 180 ks, silážní jámy a 2 mostní váhy.

Schůze rady MNV 21. 1. 1960
Tajemník MNV Čeněk Sommer seznámil radu MNV s roční závěrkou o příjmech a
vydáních MNV za minulý rok.

Umístění kanceláří JZD, pošta
S ohledem na úplnou socializaci zdejší obce (až na 3 případy) projednala rada MNV
žádost JZD o umístění kanceláří v budově MNV. Poštovní úřad nutno přemístit do místnosti
jednatelství STSP.

Schůze rady MNV 28. 4. 1960
Projednány různé finanční záležitosti.
Jednáno také o zřízení rybníka (vodní nádrže) v údolí u drůbežáren JZD i jako vodního
zdroje v případě požáru.

Schůze rady MNV 19. 5. 1960
Anna Černochová, čp. 153 na Novém Vrbně pase svůj dobytek na pozemčích JZD a
rovněž drůbež vypouští na pole, které je majetkem JZD. Usneseno, aby zemědělská usedlost,
která jí byla od r. 1945 ponechána v užívání bez přidělovacího dekretu, byla jí odebrána a
přidělena JZD ve Větřkovicích

Zasedání MNV 23. 6. 1960
I. zasedání MNV po volbách 12. 7. 1960
I. zasedání (po volbách 12. června 1960) se konalo 23. 6. 1960. Nově zvolení poslanci
MNV svým podpisem na formuli slibu potvrdili, že budou zachovávat věrnost lidu a
republice, svou činností chránit a posilovat lidově demokratické zřízení a zachovávat zákony
a nařízení.
Za předsedu MNV byl zvolen Čeněk Sommer, bývalý tajemník MNV a za tejmníka
MNV Miroslav Adamec, vedoucí odboru výstavby rady ONV ve Vítkově.
Jako členové rady MNV:
Hellebrand Karel, čp. 71
Božena Werdichová, ředitelka
Grygar Jaromír, čp. 158
mateřské školy
Šiller Cyril, čp. 80
Karel Moravec, čp. 65

Komise
Komise ustavené na I. zasedání MNV ve Větřkovicích, okres Opava:
Komise zemědělská:
Předseda: Schiller Cyril, čp. 80
Členové:
Vladař František, čp. 52
Vladař Edvín, čp. 49

Šamárek Adolf, čp. 6
Chovaneček Pavel, ing, Vítkov

Komise finanční:
Předseda: Werdichová Božena
Členové:
Beniške František, čp. 116
Čech Jaroslav, Vítkov

Střílková Marie, čp. 149
Vladař Bohumír, čp. 60

Komise školská a kulturní:
Předseda: Hopp Josef, čp. 189
Členové:
Panáčková Marie, čp. 157
Vaňhara Jaromír, ředitel národní
školy, čp. 127
Komise pro výstavbu:
Předseda: Moravec Karel, čp. 65
Členové:
Černín Břetislav, čp. 40
Bria Josef, čp. 77

Hellebrand František, čp. 22
Svobodová Ilona, čp. 104

Gintar František, čp. 63
Gintar Karel, čp. 64

Schůze rady MNV 14. 7. 1960
Hellebrand Karel, čp. 71 podal zprávu o průběhu polních prací a senoseče. Svoz sena
vázne následkem nepříznivého počasí.

Hospodaření JZD
Zprávu o pololetním hospodaření podal předseda JZD. Stav hospodaření je uspokojivý a
je předpoklad, že jednotka bude moci býti zvýšena na 18,- Kčs.

Schůze rady MNV a představenstva JZD 16. 5. 1960
Byl projednán průběh žňových prací a opatření k úspěšnému dokončení žní.

Deštivé žně
Svoz a výmlat nemohl býti prakticky proveden pro deštivé počasí.
Po vyčerpávající diskusi byla přijata nutná opatření.

Schůze rady MNV 8. 9. 1960
Rozpis plánu zemědělské výroby
Zprávu o rozpisu plánu zemědělské výroby a výkupu pro rok 1961 podal předseda
zemědělské komise Cyril Schiller, čp. 80.
Z celkové výměry 740 ha orné půdy, kterou obhospodařuje zdejší JZD, bude 350 ha
oseto obilninami, a rovněž i zajištění dostatečné krmivové základny byla věnována náležitá
pozornost.

Veřejná schůze spojená se zasedáním MNV
Zvyšování produktivity práce
Tajemník MNV Miroslav Adamec informoval přítomné občany a členy MNV o
nutnosti zvyšování produktivity práce v zemědělství, neboť růst životní úrovně pracujících je
plně odvislý od růstu zemědělské výroby.

Výbor žen
Byla schválena kandidátka Výboru žen při MNV:
Werdichová Božena, čp. 45
Panáčková Marie, čp. 157
Vaňharová Vlasta, čp. 127
Dubová Marie, čp. 52
Koplová Bohuslava, čp. 1
Hoppová Cecilie, čp. 66
Briová Anna, čp. 77
Králová Anna, čp. 106

Střílková Marie, čp. 149
Kubeová Marie, čp. 58
Hoppová Marie, čp. 189
Vladařová Hermína, čp. 137
Jahnová Hermína, čp. 2
Furchová Drahomíra, čp. 8
Vladařová Marie, čp. 49
Lichovníková Anežka, čp. 154

Podle prezenční listiny bylo přítomno na této schůzi 65 osob.

Schůze rady MNV 22. 9. 1960
Služby MNV obyvatelstvu
Zprávu o stavu služeb poskytovaných MNV obyvatelstvu podal předseda MNV Čeněk
Sommer. K 1. 1. 1960 zřízena profese šití prádla a šatů zajišťuje na 100% potřeby místního
obyvatelstva, taktéž i provozovna holičská, malířství a natěračství.
Jednáno o zřízení samoobsluhy v obci.
Jeví se potřeba stavení stavební a opravářské skupiny pro opravu a údržbu bytového
fondu.

Tajemník MNV Adamec bude vyučovat na zemědělské škole ve Vítkově
Byla kladně vyřízena žádost tajemníka MNV Adamce o povolení externího vyučování
na zemědělské škole ve Vítkově.j

Schůze rady MNV 20. 10. 1960
JZD. Finanční situace družstva
Projednáno hospodaření za I.-III. čtvrtletí 1960.

Celková hospodářská situace JZD je dobrá. Všechny závazky vůči státu v rostlinné
výrobě byly splněny. Finanční situace JZD vykazuje překročení rozpočtové tržby o 270.000
Kčs a tím byla zvýšena pracovní jednotka o 1,5 Kčs.

Zřízení lékařské ordinace ve Větřkovicích
Bylo jednáno s ředitelem OÚNZ o zřízení pravidelné lékařské ordinace od 1. ledna
1961.

Měsíc čsl. sovětského přátelství
O organizaci Měsíce čsl. sovětského přátelství promluvil správce OB s. Vaňhara, ředitel
místní národní školy. Bylo dohodnuto, že hlavní den oslav bude v neděli 6. 11. 1960.

Zasedání MNV 3. 11. 1960
JZD
Otázku sloučení místního JZD a JZD Jelenice vysvětlil zástupce předsedy JZD ing.
Chovaneček. Poukázal na výhody slučování malých JZD ve větší celky.

Schůze rady MNV 17. 11. 1960
Osvětová beseda
Byl schválen dlouhodobý perspektivní plán komplexního rozvoje kultury a osvěty na
léta 1961-1965, který vypracovala školská a kulturní komise se správcem OB ředitelem školy
s. Vaňharou.

Infekční žloutenka
V mateřské škole se stravuje 52 dětí a to 30 dětí z mateřské školy a 22 dětí ze školy
národní. Okresní hygienik společné stravování zakázal a nařídil, aby žáci z národní školy se
stravovali odděleně.

Schůze rady MNV 9. 12. 1960
Sál s jevištěm pro OB
Rada MNV žádá finanční odbor v Opavě o převedení vlastnictví domu čp. 112 do
vlastnictví MNV a to proto, že v budově je jediný sál v obci s jevištěm, který má v nájmu již
12 let místní OB a veškeré kulturní akce se pořádají v tomto sále.

Zasedání MNV 29. 12. 1960
Činnost komisí
Hodnocení komisí provedl tajemník s. Adamec. Z pěti komisí, které byly plénem MNV
ustaveny, pracuje velmi dobře komise pro veřejný pořádek. Finanční, zemědělská a kulturně
osvětová komise konají jen nárazové schůze a o jejich činnosti nejsou vedeny zápisy. Slabou
činnost vyvíjí komise pro výstavbu.

Meliorace
Ing. Chovaneček informoval členy MNV o úkolech, které nás čekají v nastávající třetí
pětiletce. S odvodněním pozemků bude započato již v r. 1961. Meliorace budou provedeny
celkem na ploše 300 ha. Tím bude možno rozšířit ornou půdu, což bude mít vliv na zvýšení
objemu zemědělské výroby.
Plán práce na I. čtvrtletí 1961 byl jednomyslně schválen.

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122 (1946), na str. 202 (1955) a
na str. 207 (1956).
Komunistická strana Československa, na str. 104, na str. 202 (1955) a na str. 207
(1956).
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123 (1946) a na straně 207 (1956).
Československý svaz mládeže, na str. 143, na str. 202 (1955) a na str. 207 (1956).
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143 a na straně 213 (1957).
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143 a na straně 204 (1955).
Místní jednota ČSPO - na straně 202 (1955) a na straně 208 (1956) a podle ročních
zápisů.

Výroční schůze MJ ČSPO 26. 12. 1960
Výroční členská schůze MJ ČSPO se konala 26. 12. 1960 v místnosti u Benků.

Požáry
Zprávu o činnosti za uplynulé období podal velitel Karel Moravec. Došlo k požáru lesa
a požáru obytného domu Černína (čp. ?).
Celková hotovost činí 2.407 Kčs.

Volba členů výboru
Do výboru MJ ČSPO byli zvoleni:
Vladař Jan
Fišer M.
Černoch M.
Vladař Boh.
Moravec Karel
Šenk Jan
Mička H.
Bria Alois
Schiller Cyril
Soňa Střílková
Revizní komise:
Hopp Josef

Edvín Vladař

Homola František
Vícha Jan
Krajíček Josef

Ehler František

Navržený předseda MJ ČSPO Jan Vladař byl jednomyslně zvolen předsedou MJ ČSPO
v místě. Delegátem na okr. konferenci ČSPO byl zvolen předseda MJ Jan Vladař.

Školství a kultura
Národní škola
Začátek školního roku
Vyučování ve školním roce 1960-1961 začalo dne 1. září 1960. Škola byla na zahájení
připravena a slavnostně vyzdobena. Byla uspořádána besídka, které se zúčastnili rodiče
některých žáků, zástupce MNV a místní organizace KSČ. Po projevu ředitele školy, Jaromíra
Vaňhary, promluvil také zástupce MNV, tajemník Adamec.
Počet žáků: 61 žáků.

Učitelský sbor
Od 1. září 1960 byli na škole ustanoveni:
Ředitel školy Jaromír Vaňhara a učitelka Zdeňka Paskovská.
Oba učitelé věnovali veškeré své úsilí zlepšení podmínek práce na škole, která
v posledních letech byla zanedbána.

Zubní ambulance
Dne 5. září 1960 přijela pojízdná ambulance a všem žákům byl prohlédnut, případně
opraven chrup.

Den horníků
10. 9. 1960 bylo vzpomenuto Dne horníků na besedě se žáky.

SRPŠ - zvolen výbor v roce 1960
Sdružení rodičů a přátel školy bylo ustaveno 12. 9. 1960.
Byl zvolen tento výbor: František Homola, předseda, Marie Hoppová, Božena Dubová a
Karel Moravec, členové.
Činnost SRPŠ byla celkem dobrá. Sdružení vypomáhalo škole při všech podnicích,
které škola pořádala.

Oslava VŘSR
Oslava 43. výročí VŘSR se konala 6. 11. 1960. Škola uspořádala veřejnou besídku, na
které žáci předvedli pěkný kulturní program. 4 žáci složili pionýrský slib.

Lékařská prohlídka žáků
Dne 2. 12. 1960 se konala lékařská prohlídka žáků.

Exkurze
Dne 21. 12. 1960 vykonali žáci 2. třídy exkurzi do Brokátu ve Vítkově.

Besídka Dědy Mráze
Besídka Dědy Mráze byla uspořádana teprve 8. 1. 1961, poněvadž škola měla dříve
karanténu pro výskyt žloutenky. Program žáků se přítomným občanům velice líbil. Účast asi
200 osob. O nadílku pro všechny žáky se postaralo SRPŠ.

Maškarní ples
Dne 22. 1. 1961 uspořádala škol se SRPŠ dětský maškarní ples s programem. Účast:
150 dospělých a 100 dětí. Podnik se zdařil.

Oslava Února
25. 2. 1961 se konala beseda ke 40. výročí založení KSČ. S dětmi hovořil o vzniku
strany s. Kotulan z Fulneku.

MDŽ
Oslava Mezinárodního dne žen byla uspořádána 5. 3. 1961. Program připravili žáci
všech ročníků.

Beseda se členem VB
Dne 23. 3. 1961 byla beseda se členem VB o chování na silnici, o zacházení s ohněm a
zápalkami a o nebezpečí nevybuchlé munice.

Gagarin
12. dubna 1961 poslouchali žáci rozhlasové vysílání o prvním kosmonautovi J. A.
Gagarinovi.

Gagarin v Praze
28. dubna 1961 sledovali žáci přímý televizní přenos z příjezdu J. A. Gagarina do
Prahy.

I. máj
Dne 1. 5. 1961 zúčastnili se žáci oslav 1. máje ve Vítkově.

Beseda s patronátním závodem
Dne 17. 5. 1961 zprostředkoval patronátní závod, investiční odbor NHKG v Kunčicích,
besedu se zakládajícím členem KSČ s. Kotasem z Ostravy.

Mezinárodní den dětí
K Mezinárodnímu dni dětí uspořádala škola besídku dne 1. 6. 1961, které se zúčastnili
také zástupci patronátního závodu - Investičního odboru NHKG v Kunčicích. Vyprávěli
žákům o budování NHKG a besedu doprovodili promítáním obrázků z výstavby.

Školní výlet
Dne 11. 6. 1961 jeli žáci na školní výlet na Úsov, Bouzov, Javoříčko a do Olomouce.
Autobus na tento výlet uhradilo naše patronátní JZD za sběr kopřiv pro kuřata, který žáci
prováděli od jara až do konce školního roku.

Nový název školy
Podle nového školského zákona dostala naše škola nový název - základní devítiletá
škola, 1.-5. ročník ve Větřkovicích.

Ukončení školního roku
Školní rok 1960-1961 byl ukončen 30. června 1961. Žáci, učitelé, zástupci MNV a
patronátního JZD sešli se na společném shromáždění, na kterém byla zhruba zhodnocena
práce školy a žáků ve školním roce.
(Zapsal: Jaromír Vaňhara, ředitel ZDŠ)

Mateřská škola
Školní rok 1960-61 byl zahájen 1. září 1960. Slavnostního zahájení se zúčastnili také
rodiče dětí.

Školní slavnosti
V tomto roce byla uspořádána besídka Dědy Mráze, dále besídka k MDŽ a děti také
vystupovaly při "Kácení máje".

Učitelé
Ředitelkou zůstává Božena Werdichová a učitelkou Ludmila Hoblíková.

MNV
Předsedou MNV zůstává Čeněk Sommer a tajemníkem Miroslav Adamec. Předsedou
JZD byl zvolen ing. Chovaneček z Vítkova.

Infekční žloutenka
V zimním období onemocnělo 7 dětí na infekční žloutenku. Ostatní děti byly 2x
očkovány proti žloutence, také proti obrně.

Inspekce
V tomto školním roce inspekce na škole nebyla.

Příznivci školy
MNV se o školu dobře staral. Byla udělána v síni přepážka a přidělen do mateřské školy
telefon. Bylo zakoupeno také 5 lehátek. Výbor žen se postaral o 18 židliček.

Počet dětí
Na začátku školního ruku navštěvovalo školu 40, na konci školního roku 41 dětí.

Kultura
Kultura
Celkové pojednání o kulturní činnosti v obci od r. 1945 viz v této knize na str. 108 a na
straně 139, též v zápisech místních škol a místního požárního sboru.

Osvětová beseda
O činnosti osvětové besedy, která usměrňuje osvětovou činnost všech složek Národní
fronty, viz v této knize na str. 217 a na str. 218.

Činnost OB v r. 1960
Podle ročního výkazu o osvětové činnosti OB bylo v roce 1960 uspořádáno v obci
celkem 35 osvětových podniků s 3.489 návštěvníky.
(Jaromír Vaňhara)

Zajímavosti. Různé
Nový okres Opava
V roce 1960 byl zrušen okres Vítkov a obec Větřkovice patří nyní pod okres Opava.

Třetí kravín
V roce 1960 se začalo se stavbou třetího kravína JZD ve Větřkovicích.

Srážky
Srážky v r. 1959 až 1964 viz v této knize na straně 10.

Rok 1961
Politické a důležité události
Útok Sovětského svazu na vesmír
V roce 1961 začal Sovětský svaz mohutný útok na vesmír. Celý svět žasl nad
technickou vyspělostí SSSR. Kosmické lodi jedna za druhou vystupovaly vzhůru a počaly
kroužit kolek Země, napřed s pokusnými zvířaty na palubě, později, když návrat na Zemi byl
již zaručen, i s kosmonauty.

Družice IV
Dne 4. února 1961 vypustil Sovětský svaz družici IV o váze 6 483 kg, jejímž úkolem
bylo vypustit těžké těleso na oběžnou dráhu.

Raketa k Venuši
12. 2. 1961 byla vypuštěna v Sovětském svazu automatická družice o váze 634 kg
směrem k Venuši.

Kosmická loď IV
9. března 1961 vypustil Sovětský svaz kosmickou loď IV. se psem Černuškou na
palubě. Po splnění stanoveného programu přistála loď dne 9. 3. 1961 v určené oblasti.

Kosmická loď V
Kosmická loď V byla vypuštěna v Sovětském svazu 25. března 1961. Na lodi o váze 4
695 kg "cestovala" fenka Hvězdička. Loď přistála 25. 3. 1961 v určené oblasti.
(N. svoboda z 13. 4. 1961, čís. 88)
Po těchto pokusech již bylo jisté, že kosmické lodi bezpečně přistávají na Zemi a tu již
byl na programu slavný let prvního kosmonauta Sovětského svazu do vesmíru.

J. A. Gagarin, první kosmonaut
Dne 12. dubna 1961 byla v Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu první
kosmická loď "Východ" s člověkem na palubě. Kosmonautem, pilotem kosmické lodi byl
občan SSSR, letec, major J. A. Gagarin. Loď vážila 4 725 kg. Major Gagarin 12. 4. 1961 v
10:55 hod. úspěšně přistál v okolí vesnice Smelovka v Těrnovském okrese (Saratovská
oblast).
(N. svoboda z 13. dubna 1961, č. 88)
Netřeba zdůrazňovat, že zpráva o tomto neobyčejném úspěchu se ihned rozletěla do
celého světa. Sovětský svaz triumfoval nad prvenstvím a Gagarin sklidil za svou odvahu
zasloužené vavříny. Jeho jméno je zlatým písmem zapsáno do světových dějin.
Gagarin se vrátil ze své neobyčejné cesty zdráv a jeho následovníci tím nabyli odvahu
pro další kosmické cesty kolem zeměkoule.

G. S. Titov, druhý kosmonaut (SSSR)
6. srpna 1961 startoval major G. S. Titov na kosmické lodi "Vostok 2" na cestu kolem
zeměkoule. Titov vydržel v kabině kosmické lodi přes 24 hodin a úspěšně přistál na určeném
místě v Sovětském svazu.
Nyní již nebylo pochyb, že cesty do vesmíru jsou otevřeny.
(Rudé právo z 13. 8. 1961)

XXI. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu
XXI. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu se konal v říjnu 1961 ve velkém
kremelském divadle v Moskvě. Tento sjezd vchází do historie jako sjezd budovatelů
komunismu.
(Rudé právo z 19. 10. 1961, čís. 291)

Přepadení Kuby
Jedinečný úspěch Sovětského svazu s vypuštěním prvního člověka do vesmíru snažili se
imperialisté USA zastřít tím, že odvedli pozornost světa na přepadení ostrova Kuby
kontrarevolucionáři. Proti tomuto zločinu protestoval celý svět. Avšak spravedlivá věc
v tomto případě zvítězila. Třetí den po přepadení Kuby, tj. 20. dubna 1961, sdělil vrchní
velitel ozbrojených sil na Kubě, Fidel Kastro, že hrdinný kubánský lid porazil nepřítele na
hlavu. USA těžce nesou tuto porážku. Jistě by vyvolaly nový válečný konflikt, kdyby
Sovětský svaz nepřislíbil pomoc ohrožené Kubě.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále) a
hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV
Schůze rady MNV 5. 1. 1961
Sloučení JZD Větřkovice s JZD Jelenice
Zprávu o vypracování CPV podal předseda družstva s. Hellebrand. Věc se poněkud
opozdila, poněvadž právě probíhá jednání o sloučení JZD Větřkovice s JZD Jelenice.

Vypracování návrhu na odměňování
Ukládá se představenstvu JZD, aby na základě rozboru hospodaření a bilance za rok
1961 byl vypracován definitivní návrh na odměňování v r. 1961.

Společná schůze rady MNV a VO KSČ Větřkovice - Jelenice
Soudruh ing. Chovaneček byl hodnocen velmi kladně. Svou prací a jednáním získal si
u družstevníků důvěru. Doporučuje se do funkce předsedy.
S. Čech Jaroslav, pracovník SBČS ve Vítkově vyhovuje po stránce odborné. Navrhuje
se do funkce ekonom.
Soudruh Hopp František, mechanizátor zavádí evidenci strojního parku.
V případě, že funkci agronoma nepřevezme s. Zeisberger, čp. 34, převezme funkci
agronoma Karel Hellebrand, čp. 71.

Jelenice
Jelenice:
V Jelenici se doporučuje ustavit četaře pro rostlinnou výrobu a četaře pro živočišnou
výrobu.
Představenstvo JZD:
Jelenice navrhnou 2 členy, Větřkovice 7.
Revizní komise: pětičlenná - 1 z Jelenic a 4 z Větřkovic.

Schůze rady MNV 21. 1. 1961
Zpráva ředitele školy
Za národní školu podal zprávu ředitel školy soudruh Vaňhara. Školu navštěvuje 64
žáků.
Školní docházka byla ve druhém čtvrtletí značně narušena nemocemi a karanténou,
takže bylo zmeškáno 2.115 vyučovacích hodin (34 hodin na 1 žáka).

Zasedání MNV 23. 1. 1961
Záhumenkáři - dodávkové povinnosti
Ing. Chovaneček informoval členy MNV o tom, že část výroby bude přenesena na
záhumenkáře a to 30.000 litrů mléka a 112.000 vajec.

Hospodaření MNV za uplynulý rok
Zprávu o hospodaření MNV za uplynulý rok podal předseda MNV Čeněk Sommer.
Předsedkyně finanční komise Božena Werdichová podala zprávu o sestavení rozpočtu
na rok 1961.

Schůze rady MNV 2. 2. 1961
JZD - výsledky hospodaření
Podrobnou zprávu o hospodaření JZD podal ing. Chovaneček a to v roce 1961. I přes
četné nedostatky v prvém roce hospodaření jsou výsledky velmi dobré.

Sčítání lidu
Sčítání obyvatelstva bude provedeno 1. 3. 1961. Členové MNV pomohou občanům při
vyplňování sčítacích archů.

Schůze rady MNV 23. 2. 1961
Pracovní jednotka
Propracování norem pro pevné odměňování pracovníků JZD si vyžádá delší doby.
Zatím, od 1. 4. 1961 bude se vypláceti 15,- Kčs za 1 odpracovanou jednotku kromě naturálií.
Stav ozimin je velmi dobrý.

MDŽ
Oslavy MDŽ se budou konati 12. 3. 1961.

Schůze rady MNV 25. 3. 1961
Za ONV se dostavil tajemník OV KSČ s. Rušaj, který informoval radu MNV o stavu
plnění živočišné výroby. Byla učiněna určitá opatření plánu nákupu.

Zasedání MNV 30. 3. 1961
Nákup mléka, telefon
Byly učiněny kroky k dodržení plánu nákupu mléka. Jednáno také o zřízení telefonní
ústředny ve zdejší obci.

Schůze rady MNV 13. 4. 1961
Hospodaření JZD
Ekonom JZD Jaroslav Čech z Vítkova podal zprávu o hospodaření místního JZD.
V plnění úkolů si družstvo vede dobře.

Stav dobytka
Předseda zemědělské komise MNV Cyril Schiller, čp. 80 podal zprávu o stavu dobytka.

Schůze rady MNV 27. 4. 1961
Jednáno o rozšíření mateřské školy.

Schůze rady MNV 18. 5. 1961
Rozšíření mateřské školy
Předseda MNV Čeněk Sommer podal zprávu, že podle projednání plánovací komise
ONV je možno s přístavbou mateřské školy počítat až v roce 1962.

Tajemník MNV Robert Mareth
Tajemník ONV Božík Beran informoval radu MNV, že Miroslav Adamec nastoupí na
ONV jako předseda komise pro výstavbu a jako náhrada je určen s. Robert Mareth, dosavadní
tajemník MNV v Lesních Albrechticích.

Zasedání MNV 22. 9. 1961
(Poznámka kronikáře: Zápisy o schůzích rady MNV od 18. května do 13. října 1961
nejsou zachovány.)
Na zasedání MNV 22. 9. 1961 byl zvolen tajemníkem MNV s. Robert Mareth.

Rozpočet na rok 1962
Návrh rozpočtu na rok 1962:
Příjmy
169.100 Kčs
Výdaje
169.100 Kčs
Vyrovnaný rozpočet byl schválen.

Schůze rady MNV 13. 10. 1961
Rada MNV schvaluje organizační řád Osvětové besedy v plném znění tak, jak byl
v návrhu přednesen.

Schůze rady MNV 19. 10. 1961
Nedostatek pracovních sil
Rada MNV se usnesla nevydat povolení Jiřímu Hluchému, čp. 56 k přechodu do
průmyslu pro velký nedostatek mladých pracovních sil v zemědělství.

Schůze rady MVN 2. 11. 1961
Pro volby soudců okresního soudu v Opavě byla ustavena okrsková volební komise
v tomto složení:
Grygar Jaromír, čp. 158 - předseda
Hellebrand Karel, čp. 71 - náměstek předsedy
Werdichová Božena, ředitelka mateřské školy - tajemník komise
Ostatní členové:
Moravec Karel, čp. 65
Schiller Cyril, čp. 80
Černín Břetislav, čp. 40
Zuzaníková Soňa, čp. 149

Schůze rady MNV 28. 11. 1961
Rada MNV povoluje odchod Jiřího Hluchého, čp. 173 na zimní brigádu do závodu
Brokát Vítkov.

Zasedání MNV 30. 11. 1961
Ustavuje se inventarizační komise v tomto složení:
Čeněk Sommer, předseda MNV
Krajíček Josef, čp. 188
Božena Werdichová, ředitelka
Černín Břetislav, čp. 40
mateřské školy
Mareth Robert, tajemník MNV

Stavba mateřské školy odsunuta
Stavba mateřské školy nebyla radou ONV povolena, neboť není možnost tuto stavbu
ještě v tomto roce dokončit. Usneseno, aby finanční prostředky, uřčené pro tuto výstavbu
nebyly z rozpočtu odčerpány a byly zajištění pro rok 1962.

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122 (1946), na str. 202 (1955) a
na str. 207 (1956).
Komunistická strana Československa, na str. 104, na str. 202 (1955) a na str. 207
(1956).
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123 (1946) a na straně 207 (1956).
Československý svaz mládeže, na str. 143, na str. 202 (1955) a na str. 207 (1956).
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143 a na straně 213 (1957).
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143 a na straně 204 (1955).
Místní jednota ČSPO - na straně 202 (1955) a na straně 208 (1956) a podle ročních
zápisů.

Výroční schůze MJ ČSPO 26. 12. 1961
Výroční členská schůze MJ ČSPO se konala 26. 12. 1961 v hostinci u Benků.
Zprávu o činnosti MJ podal velitel Karel Moravec. Byly provedeny požární prohlídky.
Soutěžilo družstvo žen. Byl pořádán poles a Kácení máje. Zápis nejasný.
Celkový příjem činil 2.836 Kčs, vydání 1. 362 Kčs, zůstal čistý zisk 1.445 Kčs.
Předsedou MJ byl zvolen Jan Vladař.
Další funkcionáři:
Moravec Karel
Vladař Bohumír
Homola František
Schiller Cyril

Šenk Jan
Krajíček Josef
Zuzaníková Soňa
Vícha Jan

Členové revizní komise:
Hopp Josef a Vladař Vladimír, též Šenk Richard.
Nakonec byly učiněny různé závazky.

Školství a kultura
Národní škola
Základní devítiletá škola
Školní rok byl zahájen 1. 9. 1961.

Mička Hubert
Černín Františeke
Hellebrand Vojtěch

Trojtřídní škola
V organizaci školy nastala změna. Vzhledem k počtu žáků byla zřízena třetí třída, takže
škola je trojtřídní. Počet žáků: 64.

Učitelský sbor
Ředitelem školy zůstává Jaromír Vaňhara a učitelka Paskovská, kteří zde učili již ve
školním roce 1960-1961. Nově byla ustanovena učitelka Květoslava Salátová.

Události, SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy bylo ustaveno 29. 9. 1961.
Byl zvolen tento výbor:
František Homola, předseda
Cyril Schiller, místopředseda
Božena Dubová, hospodář
Marie Vladařová
Marie Střílková
Jaromír Vaňhara, ředitel školy
Činnost SRPŠ byla celkem dobrá

Soutěž STM
Během roku bylo vzpomenuto všech státních svátků a památných dní. V soutěži STM
sehráli žáci divadelní hru "Honza a čaroděj" a škola se v okresním kole STM umístila na
druhém místě.

Hospitace učitelů
Dne 23. 5. 1962 konala se na škole hospitace učitelů metodického sdružení Vítkov.
Ředitel školy předvedl práci s flanelografem. Následovalo hodnocení a rozprava.

Ukončení školního roku
Školní rok byl ukončen 30. června 1962. Žáci, učitelé, zástupci MNV a patronátního
JZD sešli se na společném shromáždění, na kterém byla zhruba hodnocena práce školy a žáků
ve školním roce.
(Výňatky ze zápisů ředitele Vaňhary)

Mateřská škola
Školní rok 1961-1962 byl zahájen 1. 9. 1961.

Školní slavnosti
V tomto roce nebyla pořádána vánoční besídka. Děti si ozdobily stromeček a pod něj
dostaly hračky, které darovalo SRPŠ. V lednu byl uspořádán "Dětský ples" a v březnu besídka
k MDŽ, společně se ZDŠ.

Učitelský sbor
Ředitelka Božena Werdichová zůstává. Jako pomocnice do kuchyně byla přijata Růžena
Wernerová.

Příznivci školy
MNV se o školu dobře staral. Z doplňkového rozpočtu zakoupil do třídy gumové
linoleum. Na přístavbu mateřské školy získal 50.000 Kčs z akce "Z". SRPŠ daroval škole
povlečení na deky a polštáře. JZD zakoupilo škole 30 lehátek.

Kultura
Zápisy o činnosti osvětové besedy viz v této knize na str. 217 a na str. 218.
Podle deníku pro osvětová zařízení nebylo lze v této kronice uvést v roce 1961 činnost
OB v cifrách, jelikož deníky z r. 1961 a 1962 schází.

Knihovna
Pojednání o místní knihovně viz na str. 203.

Kino
Zápis o místním kině viz na str. 203 a na str. 217.

Divadlo
O divadle viz zápis na str. 203.

Poměry náboženské
Zápis o poměrech náboženských ve zdejší obci viz na str. 204 a na str. 218.

Zajímavosti. Různé
Sčítání lidu
O sčítání lidu 1. 3. 1961 viz zmínku v zápise schůze rady MNV z 2. 2. 1961 v této knize
na straně 239.

Srážky
Přehled srážek v r. 1961 viz v této knize na straně 10. K porovnání jsou tam
podchyceny srážky v letech 1959 až 1964.

Rok 1962
Politická situace a důležité události u nás a ve světě
Jaderné zkoušky USA
Počátkem června 1962 upozornil Sovětský svaz Spojené státy americké na nedozírné
následky jaderných zkoušek USA ve velké výšce.
(N. svoboda z 5. 6. 1962)

Vodíková puma ve velké výšce vybuchla
Výbuch americké vodíkové pumy v ionosféře nad Johnsonovým ostrovem v Tichomoří
9. července 1962 vedl okamžitě k přerušení všech rádiových komunikací mezi Tokiem a
Honolulu na Havajských ostrovech, Aucklandem a Buenos Aires. Vodíková nálož
explodovala ve výši 800 km nad zemí a měla sílu 10 megatun. Tento výbuch byl již dvacátý
pátý v atmosféře.
(N. svoboda z 10. 7. 1962)

"Vostok 3" ve vesmíru
Dne 11. srpna 1963 v 11:30 hodin moskevského času byla v Sovětském svazu na
oběžnou dráhu Země vyvedena kosmická loď "Vostok 3", kterou řídí sovětský letec,
kosmonaut major Andrijan Grigorijevič Nikolajev.
Váha lodi: 4 722 kg, počet obletů: 64.
(N. svoboda z 12. 8. 1962 č. 191)

"Vostok 4"
Dne 12. srpna 1962 uvedl Sovětský svaz na oběžnou dráhu kolem Země kosmickou loď
"Vostok 4", kterou řídil sovětský letec, kosmonaut Pavel Popovič.
Dne 15. srpna 1962 přistály družicové lodi téměř současně v předem určené oblasti
Sovětského svazu.
Kosmická loď "Vostok 4" vážila 4 728 kg a obletěla Zemi 48krát.
(N. svoboda z 16. 8. 1962, č. 194)

Alžírsko prohlášeno demokratickou lidovou republikou
Na závěr prvního zasedání alžírského Národního shromáždění v úterý 25.září 1962
učinil jeho předseda Ferhat Abbas prohlášení, jímž slavnostně vyhlásil Alžírskou
demokratickou lidovou republiku.
(N. svoboda z 27. 9. 1962)

Svět na pokraji války vinou USA
Dne 23. října 1962 o půlnoci našeho času prezident Spojených států Kennedy pronesl
rozhlasový a televizní projev, v němž ohlásil vojenskou blokádu Kuby. Imperialistické kruhy
tímto opatřením zatáhly svět na pokraj nukleární katastrofy. Sovětská vláda důrazně varovala
vládu USA s tím, že v případě nutnosti zkrotí agresora.

Panika
V nastalé panice skupovali u nás lidé v obchodech hlavně potraviny, takže nastal
nedostatek některých potravin, hlavně tuků. Po rozumném opatření na poli politickém panika
brzy pominula zboží v obchodech bylo zase dost.

Významný krok sovětské vlády k zamezení světového konfliktu
Po výměně poselství Sovětského svazu Spojeným státům a odpovědi na toto poselství
hrozivé válečné napětí značně povolilo a ukázalo se, že při dobré vůli lze řešit i nejspletitejší
politické situace.
(Mladá fronta z 24. 10. 1962, čís. 253)

XII. sjezd KSČ
XII. sjezd Komunistické strany Československa byl zahájen 4. prosince 1962.
(N. svoboda z 5. 12. 1962, čís. 289)
XII. sjezd KSČ se konal v době, kdy bylo dosaženo plného a definitivního vítězství
socialismu v naší zemi. Socialistické výrobní vztahy nabyly naprosté převahy i na vesnici a
naši společnost tvoří spřátelené třídy dělníků a družstevních rolníků spolu s pracující
inteligencí. Upevnila se bratrská jednota našich národů, Čechů a Slováků, a všech národností
republiky.
XII. sjezd KSČ je dokladem toho, že jdeme správnou cestou ke komunismu.

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále), též
na straně 215 a hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky
z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV
Schůze rady MNV 12. 1. 1962
Zprávu o plnění dodávek živočišných produktů podal předseda zemědělské komise
Schiller Cyril, č. 80 a to ústně.

Dodávky v r. 1961
V roce 1961 byly dodávky mléka splněny na 103%, vejce na 101,9% a maso celkem na
98,73%.
Zprávu o plnění dodávek zemědělských produktů podal ústně předseda zemědělské
komise Schiller Cyril, čp. 80. Přehled bude obsažen v kronice JZD Dubina Větřkovice.

Zpravodaj
Jelikož je třeba o všech povinnostech všechny občany řádně informovat, bude rada
MNV vydávat zpravodaj. Redakční komise:
Čeněk Sommer, předseda MNV
Robert Mareth, tajemník MNV
Bežena Werdichová, ředitelka mateřské školy
s. Vaňhara, ředitel ZDŠ ve Větřkovicích

Zasedání MNV 17. 1. 1962
Zprávu o nákupu zemědělských produktů podal předseda zemědělské komise Schiller
Cyril, čp. 80.

Přístavba mateřské školy
Zasedání vzalo na vědomí zprávu o rozpočtu na rok 1962 a schválilo opatření rady
MNV k zajištění přístavby mateřské školy v akci "Z".

Schůze rady MNV 25. 1. 1962
Zprávu o finančním hospodaření za rok 1961 podala předsedkyně finanční komise
Božena Werdichová.
Příjmy za rok 1961
161.321,07 Kčs
Výdaje za rok 1961
161.09329 Kčs

Schůze rady MNV 8. 2. 1962
Předseda JZD ing. Chovaneček podal radě MNV zprávu o činnosti představenstva JZD
a revizní komise. Rada MNV schválila výsledek hospodaření JZD v roce 1961 a ukládá
představenstvu JZD, aby v roce 1962 důsledně kontrolovalo čerpání PJ a z nedodržování
zásad správného odměňování vyvozovalo u jednotlivých funkcionářů důsledky.

Zasedání MNV 15. 2. 1962
Hospodaření MNV a JZD v r. 1961
Zprávu o finančním hospodaření MNV za rok 1961 podala Božena Werdichová.
Rozpočet je vyrovnán. Zasedání MNV schvaluje hospodaření MNV v roce 1961.
Zprávu o hospodaření JZD v r. 1961 podal předseda JZD ing. Chovaneček za výrobní
část, za ekonomickou část podal zprávu ekonom JZD Čech Jaroslav z Vítkova, Švermova
432.

Schůze rady MNV 26. 2. 1962
Sociální komise JZD
Jako členové sociální komise JZD byli schváleni:
Sommer Čeněk, předseda komise
Šenková Marie, čp. 7
Beniške František, čp. 116, tajemník komise
Černín Břetislav, čp. 40
Werdichová Božena, člen MNV (nečlen
Fialová Marie, Jelenice, čp. 3
JZD)

Mateřská škola
Předseda JZD ing. Chovaneček informoval radu MNV o tom, že JZD převezme
částečné financování nákladu na provoz mateřské školy od té doby, kdy bude tato škola
rozšířena.

Schůze rady MNV 8. 3. 1962
Mateřská škola
Mimo jiné jednáno o rozšíření mateřské školy

Zimní brigáda
Předseda MNV sdělil, že termín uvolnění některých členů JZD na zimní brigádu končí
dnem 15. 3. 1962

Schůze rady MNV 29. 3. 1962
Samoobsluha
Během t. r. přijedou zástupci LSD JEdnota a bude jednáno o zřízení samoobsluhy, kde
vlastně se adaptace místností provede.

Schůze rady MNV 12. 4. 1962
Na programu byly jen finanční záležitosti MNV a místního JZD.

Schůze rady MNV 19. 4. 1962
Samoobsluha
Se zástupci LSD Jednota bylo ujednáno, že samoobsluha bude zřízena v hostinci U
Benků.

Dodávky zemědělských produktů
Zprávy o plnění dodávek zemědělských produktů podal předseda zemědělské komise
Schiller Cyril, čp. 80. Dodávky se plní v časovém sledu.

Zasedání MNV 27. 4. 1962
Zprávy o hospodaření MNV za I. čtvrtletí podala Božena Werdichová, za JZD ing.
Chovaneček.

Nákup selat
Je nutno požádat ONV o pomoc při zajištění nákupu 100 selat, aby dodávka vepřového
masa mohla býti splněna.

Porodna prasnic
Zasedání MNV doporučuje představenstvu JZD, aby porodna prasnic byla předčasně
dokončena.

Domácí řád JZD
Zajistit, aby do 15. 3. 1962 byl schválen domácí řád JZD.

Schůze rady MNV 17. 5. 1962
Návštěva čínských novinářů
Během schůze se dostavili na MNV dva čínští novináři v doprovodu redaktora Nového
Opavska s. Kreutze a dalších dvou zástupců ONV a ředitele SPS Vítkov. Novináři se zajímali
o hospodaření JZD. Po prohlídce hospodářských budov odešli.

Schůze rady MNV 24. 5. 1962
Prověrka jarních prací
V přítomnosti náměstka předsedy ONV s. Schenka byla provedena prověrka jarních
prací.
Eva Pekárková nebyla uvolněna do průmyslu.

Schůze rady MNV 14. 6. 1962
Plnění dodávek
Zprávu o plnění dodávek podal předseda JZD ing. Chovaneček, též o postupu jarních
prací.

Mateřská škola
Jednáno také o zvýšení přídělu masa pro mateřskou školu.

Zasedání MNV 19. 6. 1962
Časový plán nákupu zemědělských produktů se plní až na dodávky vajec.

Závazek k XII. sjezdu KSČ
Tajemník MNV s. Mareth podal zasedání zprávu o plnění závazku k XII. sjezdu KSČ.
Některé závazky budou splněny.

Schůze rady MNV 21. 6. 1962
Mateřská škola - přístavba
V sobotu odpoledne bude zajištěna brigáda na akci "Z". Bude se pracovat na vyhloubení
sklepů a budou se kopat základy.

Schůze rady MNV 16. 7. 1962
Komplexní rozbor hospodaření JZD přednesl předseda JZD ing. Chovaneček. Pololetní
hospodaření je vyrovnané. (Viz kroniku JZD Větřkovice z r. 1965)

Zasedání MNV 18. 7. 1962
Zprávy o hospodaření
Zprávu o hospodaření MNV za I. pololetí podala ústně Božena Werdichová.
Komlexní rozbor hospodaření JZD za I. pololetí 1962 podal předseda JZD ing.
Chovaneček.

Schůze rady MNV 15. 8. 1962
Málo zeleného krmiva, onemocnění slepic
Pro nedostatek zeleného krmiva činí denní výpadek 200 až 300 litrů. U vajec způsobilo
neplnění dodávky onemocnění 1 300 slepic.

Schůze rady MNV 22. 8. 1962
Mateřská škola
Jednáno o přístavbě mateřské školy. Po obdržení stavebního povolení budou zahájeny
stavební práce. K řízení stavby byla ustavena komise:
Čeněk Sommer, předseda MNV
Werdichová Božena, ředitelka mateřské školy
Černoch František jako vedoucí stavby
Mareth Robert, tajemník MNV a zástupce SRPŠ

Schůze rady MNV 19. 9. 1962
Oprava sálu OB
Oprava sálu OB bude provedena za přispění JZD. JZD zajistí parkety a vybetonování
podlahy i položení parket.

Ohlížitel masa
Obec vyšle na školení ohlížitele masa při domácích porážkách. Projednat s Františkem
Urbánkem, čp. 97.

Schůze rady MNV 26. 9. 1962
Diskuse k materiálu ÚV KSČ
Byla shodnocena diskuse k materiálu ÚV KSČ v orgánech MNV. Účast na těchto
diskusích byla dobrá. Zprávu o přípravě zasedání MNV k závěru diskuse podal tajemník
MNV s. Mareth.

Zasedání MNV 27. 9. 1962
Tohoto zasedání se zúčastnil předseda ONV s. Slámal, s. Hlobil, ředitel STS, 14
poslanců MNV a 77 občanů

Referát o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti
Referát o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti přednesl s. Hlobil,
ředitel STS.
Ing. Chovaneček podal připomínky k materiálu ÚV KSČ, které vzešly na pracovištích.
Předseda ONV s. Zlámal provedl zhodnocení schůze.

Schůze rady MNV 4. 10. 1962
Se sloučením Větřkovic s Jelenicemi byl projeven souhlas.

Schůze rady MNV 17. 10. 1962
Předseda MNV Čeněk Sommer podal zprávu o tom, že na přístavbě mateřské školy se
pracuje plným tempem.

Schůze rady MNV 5. 11. 1962
Polní práce
Vzato na vědomí, že veškeré polní práce sklizňové jsou již dokončeny, setí je rovněž
ukončeno a provádí se zimní orba.

Schůze rady MNV 6. 11. 1962
O postupu prací podal zprávu agronom JZD Zeisberger Jaroslav, čp. 34.

Zasedání MNV 14. 11. 1962
Předseda zemědělské komise podal zprávu o průběhu polních prací a předseda JZD ing.
Chovaneček o hospodaření JZD.

Schůze rady MNV 20. 11. 1962
Jednáno o přemístění ing. Chovanečka a s. Čecha do jiného JZD. Rada MNV s tím
nesouhlasí a zástupci MNV budou ve věci intervenovat u ONV.

Schůze rady MNV 2. 5. 1962
Opatření k zvýšení dodávek
Jednáno o dodávkách vajec od záhumenkářů. Učiněna opatření k zvýšení dodávky
vajec. S dojičkami projednat možnost zvýšení dodávky mléka za použití prémií jak od ONV,
tak i od JZD.

Schůze rady MNV 13. 12. 1962
Zprávu o plnění dodávek k 30. 11. 1962 podal předseda zemědělské komise Schiller
Cyril, čp. 80.

Kluzistě
Rada MVN souhlasí s tím, aby místní skupina ČSM upravila prostranství před budovou
MNV na kluziště.

Obecní kronikář
Rada MNV usnesla požádat městského kronikáře s. Krestu z Vítkova, aby napsal obecní
kroniku Větřkovic.

Zasedání MNV 21. 12. 1962
Přítomno 15 poslanců MNV, 31 občanů, s. Škrobánek, poslanec KNV a dr. Pavlík za
ONV.
Na programu byla zpráva o plnění nákupu zemědělských produktů, ustavení sociální
komise a zpráva o průběhu akce "Z" - přístavbě mateřské školy. Přístavba je již zastřešena a
provedena v hrubé stavbě.

Sloučení hospodářských celků
Dr. Pavlík seznámil zasedání MNV s úkolem vyšších orgánů o vyrovnání vesnic
městům. Proto se slučují hospodářské celky, aby mohly lépe a laciněji vyrábět za použití
velkovýrobních metod. U nás se jedná o sloučení Větřkovic s Jelenicemi. Zasedáni MNV
schvaluje sloučení Jelenic s Větřkovicemi v jeden celek. Schůzi zasedání MNV zhodnotil
poslanec KNV s. Rudolf Škrobánek.

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122 (1946), na str. 202 (1955) a
na str. 207 (1956).
Komunistická strana Československa, na str. 104, na str. 202 (1955) a na str. 207
(1956).
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123 (1946) a na straně 207 (1956).
Československý svaz mládeže, na str. 143, na str. 202 (1955) a na str. 207 (1956).
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143 a na straně 213 (1957).
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143 a na straně 204 (1955).
Místní jednota ČSPO - na straně 202 (1955) a na straně 208 (1956) a podle ročních
zápisů.

Výroční schůze MJ ČSPO 26. 12. 1962
Výroční členská schůze MJ ČSPO se konala 26. 12. 1962 v pohostinství u Elblů.
V roce 1962 má MJ zaregistrovaných 58 členů, z toho 6 žen. Členských schůzí bylo 10,
výborových 5. Sbor se zúčastnil pohřbu br. Karla Ehlera a Josefa Hellebranda. Třemi družstvy

se zúčastnil okrskové soutěže v Jelenicích. Zasáhl při požárech lesa dvakrát. Stav pokladní
hotovosti: 53.29 Kčs.
Do výboru byli zvoleni:
Hellebrand Vojtěch
Machovský Konrád
Schiller Cyril
Hopp Josef
Šamárková Helena
Vladař Bohumír
Krajíček Josef
Černoch Miroslav
Vícha Jan
Moravec Karel
Vladař František, čp. 20
Mička Hubert
Vladař Jan
Předsedou byl zvolen br. Vladař Jan.

Školství a kultura
Základní devítiletá škola
Školní rok 1962-1963 byl zahájen 3. září 1962. Počet žactva: 65

Učitelský sbor
V učitelském sboru nenastala změna. (Viz Učitelský sbor v r. 1961)

Události
Dne 8. 9. 1962 konaly se třídní besídky ke Dni horníků.

SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy bylo ustaveno 2. 10. 1962 v tomto složení:
František Homola, předseda
H. Mička
A. Benková, místopředseda
Jaromír Vaňhara, ředitel školy
A. Štrbáková, pokladník
Z. Paskovská, učitelka
K. Moravec

Inspekce
Dne 23. 10. 1962 navštívil školu okresní školní inspektor s. Pravoslav Pop, 30. 10. 1962
školní inspektoři s. Machura, Chovanec a Lindovský. Hlavně se zajímali o moderní technické
pomůcky, kterých škola používá.

Oslava VŘSR
11. 11. 1962 se konala oslava Velké říjnové revoluce, na kterou program připravili
z větší části učitelé a žáci školy. Při oslavě složilo 8 žáků 3. ročníku pionýrský slib.

Vítání sovětské delegace
Dne 15. 11. 1962 zúčastnila se škola vítání sovětské delegace, která přijela na prohlídku
místního JZD.

MDŽ
Veřejná oslava MDŽ se konala 7. 3. 1963. Škola na ni připravila pěkný program.

Soutěž STM
V okresním kole STM se škola čestně umístila:
1. místo ve zpěvu duo sestra Hana a Marie Homolovy
2. místo ve zpěvu duo Jana Homolová a Anna Benková

Besídka k MDD
Dne 1. 6. 1963 konala se na škole besídka k MDD, které se zúčastnili zástupci
patronátního závodu - investičního odboru NHKG.
Školní rok 1962-1963 byl ukončen 29. 6.1963.

Mateřská škola
Školní rok 1962-1963 byl zahájen 1. 9. 1962.

Změny v učitelském sboru
Soudružka hoblíková se provdala a byla přeložena na mateřskou školu v Oldřišově.
Místo ní nastoupila s. Švehlová, která učila v Opavě.

Školní jídelna
Od 1. 9: 1962 byla přestěhována školní jídelna ze ZDŠ do farní budovy

Školní oslavy
V prosinci uspořádala mateřská škola spolu s SRPŠ besídku. MDŽ oslaven
s maminkami dětí v mateřské škole.

Inspekce
Dne 15. 1. 1963 provedla inspekci okr. metodička Jiřina Lešenarová. Tématická
inspekce byla provedena 9. 4. 1963 L. Zíkovou, okr. metodičkou a M. Doleží, oši.

Příznivci školy
MNV se o školu dobře staral. V září bylo započato s přístavbou školy. Materiál
zajišťoval předseda MNV Sommer, o zajišťování brigád se starala s. Werdichová se s.
Švehlovou. Občané se zavázali odpracovat na přístavbě mateřské školy 2.100 hodin. Také
místní JZD vypomáhalo při přístavbě a umožnilo dětem zájezd do Zálužné. SRPŠ uspořádalo
společenský ples a čistý zisk věnovalo mateřské škole.
Počet dětí: 36.

Kultura
O kulturní činnosti v obci viz v této knize na str. 108 a na straně 139, též v zápisech
místních škol a místního požárního sboru.

Osvětová beseda
O činnosti osvětové besedy, která usměrňuje osvětovou činnost všech složek Národní
fronty, viz v této knize na str. 217 a na str. 218.
Deník pro osvětová zařízení z roku 1962 se nenašel, pročež zde schází potřebná data.

Zajímavosti. Různé
Živelní pohroma v zimě r. 1962 na rok 1963
V zimě z roku 1962 na rok 1963 postihla živelní pohroma celou severní polokouli naší
Země.
Nastaly silné mrazy, nejsilnější 21. ledna 1963 a to -21,9°C. Vysoké vrstvy sněhu
zastavily provoz na mnoha místech několikrát. V závodech vázl plynulý provoz. Projevils e
citelný nedostatek otopu, málo elektrického proudu a také málo vody.
Občané Větřkovic odstraňovali v sněhových vichřicích z cest silné vrstvy sněhu, aby
provoz na silnicích dlouho nevázl. Na tuto nelítostnou zimu budou dlouho vzpomínat.

Z farní kroniky
Dne 1. 12. 1962 byla zjednána smlouva mezi řím. kat. farním úřadem ve Větřkovích a
mezi učitelkou mateřské školy Jarmilou Švehlovou o pronájmu bytu za měsíční nájem 15
Kčs. Byt je na faře.
Další 2 místnosti na faře jsou pronajaty pro školní jídelnu.

Rok 1963
Politické a důležité události
Sovětská družice, kosmonaut V. F. Bykovský
V roce 1963 vyslal Sovětský svaz na oběžnou dráhu klem Země celou řadu kosmických
lodí. Nejvíc pozornosti vzbudila kosmická loď "Voschod 5", která byla vypuštěna
v Sovětském svazu 14. června 1963 s kosmonautem V. F. Bykovským, který obletěl Zemi
81krát. Váha lodi asi 5 000 kg. Loď přistála bezpečně na určeném místě.

Kosmonautka V. V. Těreškovová
Dne 16. června 1963 vyslal Sovětský svaz na oběžnou dráhu kolem Země kosmickou
loď "Voschod 8" na palubě s kosmonautkou SSSR V. V. Těreškovovou. Loď vážila asi 5 000
kg. Počet obletů: 48. Loď bezpečně přistála na určeném místě v SSSR.
(N. svoboda z 16. 6. 1963, č. 143)

Lidová kontrola
V roce 1963 se dobře uplatnila lidová kontrola, která je strážcem vytvořených hodnot
v našich závodech. Dává bedlivý pozor zvláště na byrokratickou likvidaci nadnormativních
zásob a má neustálé spojení s pracujícími.
(N. svoboda z 25. 4. 1963, č. 98)

Smlouva o zákazu jaderných pokusů
Představitelé Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie parafovali 25.
července 1963 v Moskvě smlouvu o zákazu jaderných pokusů v ovzduší, v kosmickém
prostoru a pod vodou. Je to významný krok k upevnění míru
(N. svoboda z 27. 7. 1963, č. 178)

Plenární zasedání ÚV KSČ
Dne 20. září 1963 se konalo plenární zasedání ústředního výboru Komunistické strany
Československa.
První tajemník ÚV KSČ soudruh Antonín Novotný přednesl na zasedání zprávu a
návrhy předsednictva ÚV KSČ, jak zajistit důsledné provádění linie XII. sjezdu KSČ
v politické a organizátorské práci vedoucích orgánů strany i v praktické řídící činnost vlády.
Ústřední výbor projevil souhlas s přednesenou zprávou.
(N. svoboda z 22. září 1963, č. 227)

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále

Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále), též
na straně 215 a hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky
z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV
Schůze rady MNV 22. 1. 1963
Komise MNV
Rada MNV schvaluje plány práce jednotlivých komisí na I. pololetí 1963 a ukládá
předsedům komisí, aby se tohoto plánu drželi a schůze byly podle plánu konány.

Zasedání MNV 22. 2. 1963
Tajemník MNV přečetl rozbor hospodaření MNV za rok 1962. Po diskusi byl rozbor
včetně návrhu na opatření schválen.

Schválení rozpočtu MNV na rok 1963
Rozpočet na rok 1963 byl schválen.

JZD
Rozbor hospodaření místního JZD přednesli předseda JZD ing. Chovaneček a ekonom
Čech Jaroslav. Současně byly projednány úkoly na rok 1963.

Lidová kontrola
Poslanec KNV s. Milan Hlobil přednesl referát o úkolech komisí lidové kontroly.

Schůze rady MNV 12. 3. 1963
Mateřská škola
Usneseno, že v případě, nebude-li stavbyvedoucí na přístavbě mateřské školy řádně
zajišťovat maeriál, bude z funkce stavbyvedoucího odvolán.

Schůze rady MNV 27. 3. 1963
Špatné plnění dodávek
Zprávu o plnění dodávek zemědělských produktů podal předseda zemědělské komise
Schiller Cyril, čp. 80. Plnění produktů se na časový plán neplní. Narůstají značné dluhy
dodávek.

Zasedání MNV 9. 4. 1963
Hospodaření MNV
Předseda MNV Čeněk Sommer podal zprávu o hospodaření MNV za I. čtvrtletí 1963.
Schodek 30.439,22 Kčs je financován z finanční rezervy.

Nedostatek krmiva
V důsledku nedostatku krmiva bylo ihned od podzimu krmivo váženo a dováženo. Je
potřebná i sláma od záhumenkářů.

Výbor žen
Do nového Výboru žen byly zvoleny soudružky:
Králová Anna, čp. 106
Werdichová Božena, čp. 45
Střílková Marie, čp. 149
Panáčková marie, čp. 157
Kubeová Marie, čp. 58
Hoppová Marie, čp. 189
Koplová Bohuslava, čp. 1
Jahnová Hermína, čp. 2

Hoppová Cecílie, čp. 66
Briová Anna, čp. 77
Lichovníková Anežka, čp. 154
Krajíčková Anežka, čp. 188
Grossmannová Marie, čp. 156
Švehlová Jarmila, čp. 73
Vladařová Heřma, čp. 52
Jahnová Berta, čp. 25

Schůze rady MNV 24. 4. 1963
Vzato na vědomí, že postup jarních prací je dobrý.

Činnost komisí
Činnost zemědělské komise byla hodnocena kladně. Rovněž činnost komise pro
výstavbu lze hodnotit kladně.

Opravy
Rada MNV schválila opravu místního rozhlase a opravy podlahy v sále OB.

Schůze rady MNV 28. 5. 1963
Přístavba mateřské školy je v hrubé stavbě ukončena. Je třeba jen stavbu omítnout a
dokončit některé drobné práce.

Oprava národní školy
Generální oprava národní školy se provede během prázdnin.

Rozpočet na opravu sálu OB
Doplňkový rozpočet na opravu sálu OB byl ONV schválen ve výši 12.000 Kčs.

Zdravotní středistko
Předseda MNV Čeněk Sommer informoval členy rady MNV o žádosti obvodního lékaře
dr. Zaorala o zajištění místností pro zdravotní středisko v obci.

Zasedání MNV 26. 6. 1963
Referát poslance KNV s. Hlobila
Poslanec KNV s. Milan Hlobil přednesl referát o usnesení ÚV KSČ z 29. a 30. 5. 1963.
Po referátu s. Hlobila přednesl tajemník MNV s. Robert Mareth akční plán úkolů na II.
pololetí 1963. Schváleno.

Doplňkové volby
Předseda MNV Čeněk Sommer informoval zasedání o tom, že v důsledku sloučení obcí
Jelenice a Větřkovice byly uskutečněny doplňkové volby dne 30. 6. 1963. Byli zvoleni 3
členové za 3 obvody v Jelenici a to: Fiala Jan za obvod čís. 18, Vícha Robert za obvod č. 17 a
Dušek Jaroslav za obvod čís. 19.

Schůze rady MNV 30. 8. 1963
Přítomni: s. Pořízka, Velech, Beran, Hruška z Vítkova,Vybíral, Novák a Vícha
z Březové.

Deštivé počasí za sklizně obilí
Hovořeno o nepříznivé situaci ve sklizňových pracích. Pokoseno je všechno obilí, tj.
470 ha, sklizeno 324 ha, zbývá sklidit 146 ha. Je nebezpečí, že všechno poroste. Počasí je
stále deštivé.

Školní záležitosti
Zástupce ředitele SVVŠ z Vítkova s. Velech informoval radu MNV o situaci na škole
ve Vítkově, kde jsou třídy předimenzovány žáky. Naproti tomu je ZDŠ v Březové pro
dostatek místa schopna přijati žáky z Větřkovic do 6. a 7. třídy. Bude-li ze strany rodičů
souhlas, nemá rady MNV námitek proti přemístění žáků do ZDŠ v Březové.
Dnem 2. září 1963 zahajuje mateřská škola provoz v 2. třídě (Přístavba).
Oprava ZDŠ potrvá ještě 14 dní.

Schůze rady MNV 26. 10. 1963
Předseda zemědělské komise Schiller Cyril, čp. 80 podal zprávu o postupu polních
prací. V dodávkách se pokračuje. Setí ozimů je téměř dokončeno.

Schůze rady MNV 29. 10. 1963
Ukládá se předsedovi JZD, aby byl uplatňován domácí řád v těch případech, kdy
pracovní morálka je narušována.
Schváleno předání budovy č. 50 ONV.

Schůze rady MNV 10. 12. 1963
Zprávu o plnění dodávek zemědělských produktů podal předseda zemědělské komise
Schiller Cyril, čp. 80. U JZD se plní jedině dodávka vajec.

Mládež nechce do zemědělství
Školu ukončuje celkem 15 žáků a žákyň. Všichni žádají o uvolnění mimo JZD. Nutno
svolat mimořádnou radu MNV, kde se otázka náboru do JZD projedná.

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122 (1946), na str. 202 (1955) a
na str. 207 (1956).
Komunistická strana Československa, na str. 104, na str. 202 (1955) a na str. 207
(1956).
Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123 (1946) a na straně 207 (1956).
Československý svaz mládeže, na str. 143, na str. 202 (1955) a na str. 207 (1956).
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143 a na straně 213 (1957).
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143 a na straně 204 (1955).
Místní jednota ČSPO - na straně 202 (1955) a na straně 208 (1956) a podle ročních
zápisů.

Výroční schůze MJ ČSPO 26. 12. 1963
Výroční schůze MJ ČSPO ve Větřkovicích se konala 26. 12. 1963 v pohostinství u
Elblů. Zpráva o činnosti: členských schůzí bylo 10 a výborových 5. Ostatní viz na str. 252.
Dodatkem je zde uveden zápis z výroční schůze - výňatky - z roku 1962, která se konala
26. prosince v hostinci u Elblů.
Místní jednota měla 52 členů, během roku získala dalších 5 členů. Celková hotovost
činí 3.651,45 Kčs.
MJ pořádala ples, krmášovou zábavu a divadelní kroužek sehrál divadelní hru "Lucerna.
Během roku zemřeli 3 zakládající členové požárního sboru ve Větřkovicích.
Soutěže požárních družstev našeho okrsku se zúčastnilo: 1 družstvo mužů, 1 družstvo
dorostu a 1 družstvo žáků. (Celkem v r. 1962 soutěžilo 6 družstev mužů, 2 družstva dorostu a
2 družstva žáků.)
Do výboru byli zvoleni:
Homola František
Schiller Cyril
Vladař Jan
Hellebrand Vojtěch
Šamárek Adolf
Vladař Bohumír
Krajíček Josef
Šenk Jan
Mička Hubert
Vícha Jan
Šolaster Josef
Moravec Karel
Vladař František
Revizní komise:
Hellebrand František, čp. 33, Hopp Josef, čp. 189, Vladař Vladimír a Šenk Jan.
Předsedou MJ ČSPO byl zvolen Jan Vladař.
(Výňatky ze zápisů MJ ČSPO)

Školství a kultura
Základní devítiletá škola
Školní rok 1963-1964 byl zahájen v pondělí 2. září 1963.
Stav žactva: 75.

Učitelský sbor
Na počátku roku zůstal učitelský sbor nezměněn. O prázdninách se učitelksa s.
Paskovská, nyní Rajnochová, provdala a požádala si o přeložení na okres Nový Jičín. Na
školu byla přidělena s. Vlasta Krzywoňová, která však neměla odborné učitelské vzdělání,
měla jen střední všeobecně vzdělávací školu. Od 21. 10. 1963 byla přeložena do Chvalkovic a
na školu přišel s. Rudolf Špůrek.

Ředitel školy Jaromír Vaňhara vzorným učitelem
Ke dni učitelů v r. 1964 byl ředitel školy Jaromír Vaňhara celostátně vyznamenán za
svou svědomitou a poečlivou učebně-výchovnou práci, zvláště v oboru moderních
technických pomůcek, progresivních metod práce s rozšiřováním dobrých zkušeností.
Obdržel titul "Vzorný učitel"
Celý učitelský kolektiv obdržel uznání rady ONV v Opavě za úspěšnou učebněvýchovnou práci.
Poznámka kronikáře: Příkladnou činností na poli školství a kultury ředitele ZDŠ ve
Větřkovicích s. Jaromíra Vaňhary se stala větřkovská škola populární, což slouží ke cti obce.

Školní budova
O prázdninách došlo ke generální opravě školní budovy. Byla položena krytina, nové
okapové roury a oplechování a fasáda dostaly nový nástřik, takže budova prohlédla a působí
pěkným dojmem. Prostředí učebně-výchovné práce se tak ještě více zlepšilo. Poněvadž škola
se stala svou dobrou prací a vybavením známou v okrese, navštívila nás řada učitelů. Vnější
vzhled budovy přispěl k dobrému dojmu, který si od nás odnášeli.

Hospitace na škole
Během školního roku bylo vykonáno na škole 14 společných hospitací, jichž se
zúčastnilo přes 200 učitelů. Z nejdůležitějších jmenuji: kolektiv učitelů opavských škol,
hospitace okresních metodiků, hospitace 46 učitelů polských škol z Těšínska a delegace
školních inspektorů z Katovic se zástupci školského odboru KNV a ONV.

Inspekce
Dne 14. 11. 1963 vykonal inspekci na škole krajský školní inspektor s. Antonín Majer.

Vyznamenání pionýrů
K 15. výročí založení pionýrské organizace obdržela naše pionýrská skupina čestný štít
a název: "Pionýrská skupina 15. výročí PO".

Různé
Oslava Dne horníků se konala ve třídách dne 16. 9. 1963.
16. 9. 1963 přijela na školu pojízdná zubní ambulance. Všem žákům byl prohlédnut,
případně opraven chrup.
Sdružení rodičů a přátel školy bylo ustaveno 2. 10. 1963. Členové nového výboru:
František Homola, předseda
H. Mička
A. Benková, místopředseda
Jaromír Vaňhara, ředitel školy
A. Králová, pokladník
Květa Salátová, učitelka
A. Víchová
Dne 7.11. 1963 konala se školní oslava VŘSR, které se zúčastnili i rodiče některých
žáků. Program připravili učitelé a žáci.
Dne 8. 3. 1964 konala se v obci veřejná oslava Mezinárodního dne žen, na kterou škola
připravila kulturní program.
Okresního kola Soutěže tvořivosti mládeže v Opavě zúčastnili se 3 žáci ve zpěvu a 1
žák v recitaci. Umístila se Hana Homolová ve zpěvu sólo, Hana Homolová a Drahomíra
Vladařová ve zpěvu duo a sestry Hana a Marie Homolovy ve zpěvu duo.
Dne 5. června 1964 uspořádala škola školní výlet spojený s turistikou. Trasa výletu:
autobusem do Svatoňovic, pěšky na Kružberskou přehradu, do Kružberku, koupání na
řece Moravici, dále pěšky do Janských koupelí a odtud autobusem zpět domů.

Ukončení školního roku
Školní rok 1963-1964 byl ukončen 27. června 1964.
(Výňatky ze školní kroniky, zapsal ředitel škola Jaromír Vaňhara)

Mateřská škola
Zahájení školního roku
Školní rok 1963-1964 byl zahájen 2. 9. 1963. Děti byly rozděleny do dvou tříd.

Učitelský sbor
Ředitelkou zůstává Božena Werdichová. Do druhého oddělení nastoupily s. Vavrlová a
s. Demelová.

Složení MNV
Dne 14. června 1964 byly volby do MNV. Všech 19 navrených kandidátů bylo zvoleno.
Předsedou MNV zůstává Čeněk Sommer a tajemníkem s. Robert Mareth.

Školní slavnosti
V tomto školním roce byla uspořádána besídka k MDŽ, společně se ZDŠ. V únoru
uspořádalo SRPŠ při mateřské škole Dětský ples. Čistý výtěžek byl věnován mateřské škole.

Inspekce
14. 2. 1964 byla provedena hygienická prověrka mateřské školy. 4. 4. 1964, též 27. 7.
1964 byla inspekční prohlídka budovy a jídelníčků, kterou provedla s. Sýkorová, promovaná
lékařka.

Počet dětí
Na začátku školního roku bylo na škole 22 dětí a na konci školního roku 25 dětí.
(Výňatky ze zápisů školní kroniky mateřské školy)

Kultura
O kulturní činnosti v obci viz v této knize na str. 108 a na straně 139, též v zápisech
místních škol a místního požárního sboru.

Osvětová beseda
O činnosti osvětové besedy viz v této knize na str. 217 a na str. 218.
Podle deníku pro evidování osvětové činnosti v obci z roku 1963-1964, bylo v rámci
OB uspořádáno 39 podniků s 3.114 návštěvníky, a to v roce 1963.

Činnost ČSM
V sešitu o činnosti ČSM ve Větřkovicích je první zápis o výroční členské schůzi konané
31. 10. 1963.
Do výboru byli zvoleni:
Šamárková Helena, předseda
Salátová Květoslava, budov. referent
Machovská Marie, pol vých. referent
Šamárek Karel, tělových. referent
Sommerová Květoslava, jenatel
Černoch Miroslav, pokladník
Homolová Eva, kulturní referent
V plánu o činnosti na příští rok je zařazena pomoc při žňových a podzimních pracích,
brigády při zvelebování obce, příprava kluziště, sběr železného šrotu, přednáška "Mládí a
vkus", 1 ples, 2 taneční zábavy, divadelní hra, ve spolupráci s ČSPO Kácení máje, úprava
volejbalového hříště a zájezd na Bystřičku.
V sešitu jsou 4 zprávy o členských schůzích ČSM. Na schůzích bylo přítomno 12 až 14
členů.
(Výňatky ze zápisů o činnosti ČSM)

Zajímavosti. Různé
Živelní pohroma v zimě na rok 1963
O živelní pohromě v zimě z roku 1962 na rok 1963 viz zápis v této knize na straně 255.
Těžkosti a škody zavinily kruté mrazy, množství sněhu a dlouhotrvající zima.

Chvála ZDŠ ve Větřkovicích
V článku "Větřkovická trojtřídka" se Nová svoboda ze dne 24. listopadu 1963 široce
rozpisuje o úspěších ředitele školy s. Jaromíra Vaňhary a jeho nových vyučovacích metodách.
Také Nové Opavsko ze dne 26. ledna 1964 popisuje v článku "Ve větřkovické škole"
zajímavou činnost této školy ve světle nových školních pomůcek.

Rok 1964
Politické a důležité události
Aktiv komunistů Severomoravského kraje
Na aktivu komunistů Severomoravského kraje zdůraznil prezident republiky s. Antonín
Novotný, že každý z nás rozhoduje o dalším rozvoji životní úrovně.
(N. svoboda z 30. 1. 1964, č. 26)

Nový občanský zákoník
Prvním dubnem 1964 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, jehož posláním je
upravit práva a povinnosti občanů a organizací vznikající v oblasti uspokojování hmotných a
kulturních potřeb, chránit tato práva a zajistit dodržování socialistické zákonnosti
v občanských vztazích.

Volby do NS, KNV, ONV a MNV
Dne 14. června 1964 se konaly v celé republice volby do Národního shromáždění,
krajských, okresních a místních národních výborů. Volby proběhly klidně a důstojně.
Kandidáti NF obdrželi při volbách daleko přes 99% platných hlasů.
30. září 1964 přijela do Ostravy delegace Sovětského svazu (Sovětské armády), vedená
ministrem obrany SSSR maršálem Rodionem Jakovlevičem Malinovským. Sovětští hrdinové
byli na náměstí před ostravskou novou radnicí přivítáni obrovským množstvím pracujících a
školní mládeže.

Kosmos 47
Sovětský svaz vyslal na oběžnou dráhu kolem Země Kosmos 47, tedy již 47. družici pro
výzkum nadzemského prostoru.
(N. svoboda ze 7. 10. 1964, č. 240)

Sovětská kosmická loď "Voschod" se tříčlennou posádkou
Dne 12. října 1964 v 10:30 hodin moskevského času byla v Sovětském svazu vypuštěna
na oběžnou dráhu Země novou silnou nosnou raketou kosmická loď "Voschod" se tříčlennou
posádkou. Byli v ní: Velitel lodi, letec, kosmonaut, inženýr plukovník Vladimír Komarov,
lékař, kosmonaut Boris Jegorov a vědecký pracovník, kosmonaut kandidát technických věd
Konstantin Feoktistov.
Všichni členové osádky lodi se za letu cítili dobře a vědecký program byl splněn.
Za 24 hodiny obletěl "Voschod" šestnáctkrát zeměkouli a urazil vzdálenost kolem
700.000 km. Všichni kosmonauti i s lodí šťastně přistáli v Sovětském svazu.
(N. svoboda z 14. října 1964, čís. 246)

Změny ve vedení Sovětského svazu
Dne 14. října 1964 se konalo plenární zasedání ústředního výboru KSSS.

Plénum vyhovělo žádosti soudruha N. S. Chruščova, aby byl uvolněn z funkcí prvního
tajemníka ÚV KSSS, člena předsednictva ÚV KSSS a předsedy rady ministrů SSSR
vzhledem k vysokému věku a zhoršenému zdravotnímu stavu.
Plénum ÚV KSSS zvolilo prvním tajemníkem ÚV KSSS soudruha L. I. Brežněva,
Alexeje Kosygina předsedou rady ministrů SSSR.
(N. svoboda ze 16. října 1964, čís. 248)

XVIII. letní olympijské hry v Tokiu
V říjnu 1964 se konaly v Japonsku XVIII. letní olympijské hry. ČSSR získala pět
zlatých, šest stříbrných a tři bronzové medaile. Jo to velký úspěch československých
reprezentantů tělovýchovy.
(N. svoboda z 25. 10. 1964, čís. 256)

Soudruh Antonín Novotný opět zvolen prezidentem
Dne 12. listopadu 1964, na společný návrh ústředního výboru KSČ, ústředního výboru
Národní fronty a Národního shromáždění, byl prezidentem republiky na další funkční období
znovu zvolen první tajemník ústředního výboru KSČ soudruh Antonín Novotný. A. Novotný
složil ústavou předepsaný slib, který strvrdil podpisem. Byla to šťastná volba.
(Rudé právo z 13. 11. 1964, č. 316)

Šedesátiny soudruha A. Novotného
Dne 9. prosince 1964 dovršil prezident republiky s. Antonín Novotný šedesát let svého
plodného života. Národní shromáždění ČSR udělilo prezidentu ČSR A. Novotnému k jeho
životnímu jubileu titul hrdiny socialistické práce.
(N. svoboda z 10. prosince 1964, č. 295)

Kapitoly beze změny

Poloha obce, str. 5 a dále
Popis obce. Výstavba obce, str. 12 a dále
Obyvatelstvo, str. 16 a dále
Hospodářské poměry, jsou uvedeny jednak v heslu Obyvatelstvo (str. 31 a dále), též
na straně 215 a hlavně v kronice JZD Větřkovice - výňatky
z roku 1964
Obchod a peněžní ústavy, str. 75 a dále
Zdravotní a sociální poměry, str. 78 a dále
Tělovýchova a sport, str. 154

Činnost MNV v roce 1964
Zasedání MNV 17. 1. 1964
Zprávu o plnění zemědělských produktů za rok 1963, jak u JZD tak i u soukromého
sektoru a záhumenkářů, podal předseda zemědělské komise Schiller Cyril, čp. 80.
Podrobnosti jsou uvedeny v kronice JZD Větřkovice z roku 1965.

Hospodaření MNV r. 1963
Předsedkyně finanční komise Božena Werdichová podala zprávu o hospodaření MNV
v roce 1963. Vcelku bylo hospodaření vyrovnaně:
Plán
Příjmy
Výdaje

Plnění
280.900 Kčs
280.900 Kčs

Výsledek hospodaření za rok 1963

337.869,05 Kčs
315.697,05 Kčs

Přenesené úkoly
51.700 Kčs
46.805,55 Kčs

22.172 Kčs

Výsledek hospodaření MNV za rok 1963 rada MNV schvaluje bez připomínek.

Schůze rady MNV 29. 2. 1964
Tuberkulinace krav u záhumenkářů
Usneseno požádat Výrobní zem. správu, oddělení veterinářské služby o provedení
tuberkulinace krav u záhumenkářů.

Přípravy k volbám
Tajemník MNV Robert Mareth informoval radu MNV o přípravách k volbám do NV,
NS a soudců. Byla ustavena místní volební komise, okrsková komise čís. 1, okrsková komise
čís. 2, a to:
Místní volební komise NF:
Sommer Čeněk, předseda, čp. 26
Šamárková Helena, čp. 6
Gintar Karel, čp. 95
Elbl Jan, čp. 143
Vaňhara Jaromír, tajemník, čp. 127
Fiala Jan, Jelenice
Moravec Karel, čp. 65
Okrsková komise č. 1:
Hellebrand Karel, čp. 71
Černín Břetislav, čp. 40
Werdichová Božena, čp. 145
Hellebrand Vojtěch, čp. 22
Hopp František, čp. 21
Okrsková komise č.2:
Jíra Josef, čp. 40
Dušek František, čp. 45
Paulerová Marie, čp. 12
Táborský Hubert, čp. 2
Vícha Jan, čp. 19
Ustavení místní volební komise je podmíněno schválení na veřejném zasedání MNV.

Zasedání MNV 13. 3. 1964
Účast: 15 poslanců, 12 občanů, za ONV Miroslav Malura, okresní inspektor kultury
rady ONV v Opavě.

Hodnocení činnosti MNV
Předseda MNV Čeněk Sommer přednesl krátkou zprávu o zhodnocení rady, komisí i
poslanců za uplynulé funkční období. Schůzová činnost rady mohla být lepší, trpí
nepravidelností a také účast by mohla být lepší. Za volební období 1960-1964 byla v obci
opravena a zřízena samoobsluha, provedena generální oprava základní devítileté školy,
provedena přístavba mateřské školy v akci "Z", investiční výstavba v JZD zaznamenala
prudký vzestup, byly provedeny meliorační práce na velkých pozemcích apod. Vcelku
hodnotil činnost orgánů MNV kladně.
Zasedání schvaluje činnost MNV a jeho orgánů v plném znění, jak ji přednesl předseda
MNV.

Rozpočet na rok 1964
Předsedkyně finanční komise přednesla návrh rozpočtu na rok 1964:
Příjmy
158.200 Kčs
Výdaje
158.000 Kčs
Rozpočet je vyrovnaný a je sestaven s ohledem na celostátní zhoršenou situaci.
Rada MNV schvaluje rozpočet na rok 1964.

Příprava voleb
Předseda MNV Čeněk Sommer informoval zasedání o přípravě voleb do NV všech
stupňů, voleb soudců okresních soudů a poslanců NS. Vzato na vědomí.

Celookresní soutěž
Zasedání MNV schvaluje přihlášku do celookresní soutěže a ukládá poslancům, aby
v uzavírání závazků ve svém volebním obvodě nadále pokračovali.
Zasedání schválilo ustavení místní komise NF pro volby ve sloužení, jak bylo schváleno
na schůzi rady MNV dne 29. 2. 1964.

Schůze rady MNV 7. 4. 1964
Zrušení školy v Jelenicích
Josef Jíra, ředitel školy v Jelenicích informoval radu MNV o tom, že bude nutno školu
v Jelenicích od 1. 9. 1964 uzavřít a školní děti převést do školy ve Větřkovicích.
Ředitel ZDŠ s. Jaromír Vaňhara prohlásil, že pro děti z Jelenic to bude mnohem
výhodnější po stránce výuky na výše organizované škole ve Větřkovicích.
Rada MNV schvaluje výsledek hospodaření MNV za I. čtvrtletí 1964 v plném rozsahu.
Schodek činí 25.71 Kčs.

Schůze rady MNV 14.4. 1964
Předseda JZD ing. Chovaneček podal radě MNV zprávu o zajišťování výroby
vepřového masa na rok 1964. (Viz kroniku JZD)

Schůze rady MNV 15. 5. 1964
Dodávky
Předseda zemědělské komise Schiller Cyril, čp. 80 podal zprávu o plnění dodávek
zemědělských produktů u JZD i soukromého sektoru. Plnění hovězího masa je v předstihu,
špatně jsou plněny dodávky vepřového masa, mléka a vajec.

Zasedání MNV 11. 6. 1964
Předseda MNV Čeněk Sommer podal zprávu o úkolech, které MNV zajistil.

Závazky k 20. výročí osvobození
Tajemník MNV s. Mareth podal zprávu o závazku k 20. výročí osvobození. Část tohoto
závazku je již splněna a to na úpravě kluziště 320 hodin, při stavbě mateřské školy 280 hodin,
při opravě budovy MNV 150 hodin, při opravách domků 2.720 hodin a při opravě plotů 350
hodin.
Závazky k 20. výroční osvobození zaplňují 4 strojem psané strany. Na konci závazků
jsou razítka a podpisy předsedy MNV, předsedy JZD Dubina a zástupce předsedy ZO KSČ.
Závazky jsou vysoké, ale možno očekávat jejich splnění.

Volby. Kandidáti do NS, KNV, ONV a MNV
Černín František, 31 roků, člen JZD, čp. 39
Černín Jan, 31 roků, dělník závodu ROMO, Jelenice, čp. 11
Černínová Anna, 25 roků, členka JZD, čp. 70
Černoch Miroslav, 22 roků, člen JZD, čp. 46
Fiala Jan, 32 roků, člen JZD, Jelenice, čp. 3
Gintar Karel, 28 roků, člen JZD, čp. 95
Gintar Václav, 28 roků, člen JZD, čp. 2
Grygar Jaromír, 38 roků, polesný, čp. 158
ing. Hellebrand Jiří, 27 roků, agronom VZS, Jelenice, čp. 21
Hopp Stanislav, 30 roků, člen JZD, čp. 35
Mareth Robert, 42 roků, tajemník MNV, Vítkov
Moravec Karel, 40 roků, člen JZD, čp. 65
Sommer Čeněk, 48 roků, admin. pracovník MNV, čp. 26
Střílková Marie, 51 roků, prodavačka, čp. 149
Schiller Cyril, 48 roků, člen JZD, čp. 80
Šamárek Adolf, 53 roků, člen JZD, čp. 6
Šenková Marie, 38 roků, členka JZD, čp. 7
Vladař Bohumír, 36 roků, člen JZD, čp. 60
Vladař Edvín, 39 roků, člen JZD, čp. 49
Registrace shora uvedených kandidátů pro volby do MNV Větřkovice byla provedena
po veřejné schůzi, na které se občané sjednotili na kandidátech NF.
Jako poslanec do Národního shromáždění byl zaregistrován Gemrod Josef, 61 roků,
ústřední tajemník ČSL.
Na poslance do KNV byl zaregistrován Hlobil Milan, ředitel závodu ČSAO ve Vítkově.

Na poslance do ONV v Opavě byl zaregistrován Mareth Robert, tajemník MNV, bytem
ve Vítkově.
Na soudce okresního soudu v Opavě byli zaregistrováni: Jako soudce z povolání Dr.
Tomášek Jaromír, 55 roků, bytem v Opavě. Jako soudce z lidu Vícha Robert, dělník, Jelenice,
čp. 6.

Volby
Volby do Národního shromáždění, krajského, okresního a místního národního výboru se
konaly ve Větřkovicích dne 14. června 1964. Byli zvoleni navržení kandidáti. Průběh voleb
byl klidný a důstojný. Ve volební místnosti byl přítomen za ONV s. Miroslav Malura, okresní
inspektor kultury rady ONV v Opavě.
Sociální složení poslanců MNV:
16 mužů, 3 ženy
z toho 13 členů JZD, 2 dělníci, 2 tech. pracovníci, 2 veřejní zaměstnanci.
Věkové rozdělení:
do 26 let - 2

do 40 let - 12

do 50 let - 3

nad 50 let - 2

Vzdělání:
11 všeobecné vzdělání, 3 nižší odborné, 4 s maturitou a 1 vysokoškolák.
Předseda mandátové komise:
Gintar K.

Ustavující zasedání MNV
Ustavující zasedání místního národního výboru ve Větřkovicích se konalo 7. července
1964.
Předsedou MNV byl zvolen dlouholetý funkcionář MNV a dosavadní předseda MNV
Sommer Čeněk. Tajemníkem MNV byl zvolen Mareth Robert, bytem Husova 469.
Jako další členové rady MNV byli zvoleni tito poslanci:
Gintar Václav, čp. 2
ing. Hellebrand Jiří, Jelenice, čp. 21
Moravec Karel, čp. 65
Střílková Marie, čp. 149
Schiller Cyril, čp. 80
Grygar Jaromír, čp. 158
Jednotliví členové rady MNV jsou současně předsedy jednotlivých komisí.
Komise finanční:

Gintar Václav, čp. 2, předseda
členové: Vladař Bohumír, čp. 6é, Hopp Stanislav, čp. 135,
Werdichová Božena, čp. 45 a Hoppová Cecílie, čp. 66

Komise zemědělská:

ing. Hellebrand Jiří, Jelenice, čp. 21, předseda
členové: Šamárek Adolf, čp. 6, Vladař Edvín, čp. 49, ing. Chovaneček
Pavel, Vítkov, Černín Břetislav, čp. 40

Komise výstavby:

Moravec Karel, čp. 65, předseda

členové: Černín Jan, Jelenice, čp. 11, Bria Josef, čp, 47, Gintar
František, čp. 63 a Krajíček Josef, čp. 188.
Komise školská:

Střílková Marie, čp. 149, předseda
členové: Černínová Anna, čp. 70, Gintar Karel, čp. 95, Homola
Fratnišek, čp. 8 a Vaňhara Jaromír, čp. 127.

Komise OVP:

Grygar Jaromír, čp. 158, předseda
Černoch Miroslav Miroslav, čp. 46, Černín František, čp. 39, Vícha
Robert, Jelenice, čp. 6, Lichovník František, čp. 94, Vladař Vladimír,
čp. 17.

Diskuse se zaměřila ponejvíce na úkoly v zemědělství.
Materiál: Čeněk Sommer, předseda MNV
Robert Mareth, tajemník MNV

Schůze rady MNV 14. 7. 1964
Špatná senoseč
Předseda zemědělské komise podal zprávu o průběhu senoseče. Senoseč pro špatné
počasí silně zaostala. Dosušování se provádí 10 ventilátory.
Předseda MNV podal zprávu o hospodaření MNV za I. pololetí 1964.

Mimořádná schůze rady MNV 21. 7. 1964
Revize
Na programu bylo projednání revizní zprávy z revize, kterou provedl kontrolor ONV
v Opavě s. Selga. Revizní zpráva - usnesení - je obsáhlé a je založeno u MNV ve
Větřkovicích.

Schůze rady MNV 28. 7. 1964
Zprávy funkcionárů
Předseda zemědělské komise podal zprávu o plnění dodávek zemědělských produktů.
Předsedkyně školské a kulturní komise podala zprávu o zhodnocení školního roku
1963-1964 za nepřítomného ředitele školy, který je tč. na rekreaci v Rumunsku. Podle
vyjádření předsedkyně komise byl výsledek výuky na obou školách ve Větřkovicích i
v Jelenici vcelku příznivý.
I když zde není podchycena činnost MNV až do konce roku 1964, stačí pro kroniku
tento přehled.

Činnost složek Národní fronty
Pojednání o činnosti složek Národní Fronty viz na str. 122 (1946), na str. 202 (1955) a
na str. 207 (1956).
Komunistická strana Československa, na str. 104, na str. 202 (1955) a na str. 207
(1956).

Svaz čsl.sovětského přátelství, na straně 123 (1946) a na straně 207 (1956).
Československý svaz mládeže, na str. 143, na str. 202 (1955) a na str. 207 (1956).
Lidové myslivecké sdružení, na straně 143 a na straně 213 (1957).
Čsl. svaz včelařů, Budišov (důvěrník ve Větřkovicích), na straně 143.
Československý Červený kříž, na straně 143 a na straně 204 (1955).
Místní jednota ČSPO - na straně 202 (1955) a na straně 208 (1956) a podle ročních
zápisů.

Schůze MJ ČSPO
V sešitě je zapsána schůze výborová MJ ČSPO dne 5. ledna 1964 a výborová schůze
MJ ČSPO, která se konala 19. 7. 1964. Přehled o celkové činnosti MJ ČSPO není ještě
zpracován, jelikož se dosud nekonala výroční členská schůze.

Školství a kultura
Základní devítiletá škola
Výpisy ze školní kroniky končí 27. června 1964. Za druhé pololetí 1965 bude se ve
školní kronice pokračovat v roce 1965. (Viz str. 261)

Mateřská škola
Výpisy ze školní kroniky byly pořízeny za školní rok 1963-1964. (Viz str. 262). Další
pokračování ve školní kronice bude v roce 1965.

Kultura
O kulturní činnosti v obci viz zápisky v této knize na str. 108 a na straně 139.

Osvětová beseda
Osvětová beseda pracuje v roce 1964 uspokojivě. Do 18. 11. 1964 má v deníku pro
evidování osvětové činnosti 38 různých osvětových akcí (zábavy, vinobraní, přednášky,
filmy, besedy, školení aj.) Je potěšitelné, že ČSM vykazuje slušnou činnost, má v deníku
v roce 1964 (do 18. 11. 1964) zaneseno 8 akcí. Zdá se, že vedení je dobré.

Zajímavosti. Různé
Mnoho vran
Na jaře roku 1964 se v okolí Vítkova silně rozmnožily, takže mohly načisto vyhubit
koroptve, bažanty a malé zajíčky. Byly proto hubeny otrávenými slepičími vejci, které na ně
nastražili zaměstnanci Správy lesů.

Med pro pracující
Ve Větřkovicích máme 17 včelařů a 98 včelstev. JZD má 16 včelstev. Všichni včelaři
daleko překračují povinnou dodávku medu, odvádějí od včelstva až 10 kg medu na stůl
pracujících a za to zasluhují pochvalu.

Okrášlovací akce
Občané Větřkovic, i když jsou přetížení prací, snaží se, aby jejich rodná obec vyhlížela
pěkně. Takový pás krásných růží před požární zbrojnicí potěší každé oko. Ale i u pomníku
obětí I. světové války lze vidět záhonky kvítí, též i v zahrádkách před místními školami.

Stížnosti matek
Matky zaměstnané v místním JZD si před kronikářem stěžovaly, že jejich děti v době
zaměstnání matek nejsou nikým přidržovány k práci, pročež nemají správnou výchovu a
divočí.

PŘÍLOHY
Životopis ředitele ZDŠ Jaromíra Vaňhary, vzorného
učitele

Jaromír Vaňhara narodil se 3. 4. 1916 v Hrobicích, okres Gottwaldov. Dětství prožil na
Valašsku, kde otec působil jako učitel. Po vyjití obecné školy studoval na státním reálném
gymnáziu v Holešově v letech 1927-1935 a po maturitě na státní pedagogické akademii
v Brně v roce 1935-1936. Od 1. září 1936 byl ustanoven bezplatným učitelem (učitelským
praktikantem) na okrese Holešov a od 19. 10. 1936 výpomocným učitelem. Až do osvobození
učil na okrese Holešov na těchto školách: Ludslavice, Fryšták, Lechotice. Po osvobození
odešel do pohraničí a učil v r. 1945-1946 a 1946-1947 na obecné škole v Nových Lublicích,
odkud se přestěhoval na jednotřídní národní školu do Vítovky, okres Nový Jičín, kde působil
13 let. Při územní reorganizaci byl na přání občanů z Větřkovic a z důvodů služební potřeby
ustanoven ředitelem národní školy ve Větřkovicích. V obci pracoval jako vedoucí osvětové
besedy, knihovník a člen školské a kulturní komise MNV. Je členem KSČ. Dále byl činným
v Okresním pedagogickém středisku v Opavě jako okresní metodik pro jazyk český a
audiovizuální pomůcky. Byl také jmenován odborným poradcem okresního školního
inspektora pro tytéž obory a z této funkce prováděl hospitace na malotřídních školách.
Ze školní kroniky ZDŠ Větřkovice
Poznámka kronikáře: Je to velmi skromný životopis. Kronikář ví mnohem více o práci a
obětavosti ředitele Vaňhary. To dosvědčuje řada různých uznání. Jsou to:
Uznání za vzornou a obětavou práci na poli školském a kulturním ze dne 20. 12. 1951
od ONV ve Vítkově.
Čestné uznání za zásluhy na kulturně osvětovém a na školském úseku práce ze dne 6.
5. 1955 od ONV ve Vítkově.
Čestné uznání za vzornou práci na školském úseku ze dne 28. 3. 1957 od rady ONV ve
Vítkově.
Čestné uznání za vzorné plnění úkolů na úseku kulturně osvětové práce ze dne 25. 9.
1957 od odboru školství a kultury KNV v Ostravě.
Čestné uznání a čestný odznak za zásluhy o výstavbu Vítkovska.
Pochvalné uznání za vypracování pedagogického čtení "Audiovizuální pomůcky v 1.
roč. základní devítileté školy" ze dne 11. 7. 1963 od ministra školství a kultury.
Čestný titul "Vzorný učitel" za vzorné a příkladné plnění úkolů v socialistické
výchově a vzdělávací práci a za obětavou veřejnou činnost, ze dne 28. 3. 1964 od ministra
školství a kultury.
-Kr-

Jednotné zemědělské družstvo ve
Větřkovicích
I.
Hospodářská a politická situace v obci Větřkovice před
vznikem JZD (1958)
Hospodářská situace před vznikem JZD
124 zemědělských usedlostí
V roce 1958-1959 bylo ve Větřkovicích celkem 124 zemědělských usedlostí. Z toho
bylo 21 úpadkářů, 90 průměrných zemědělců a 13 zemědělců, kteří vysoce překračovali
dodávkové úkoly.

Živočišná výroba
V zemědělských usedlostech se chovalo:
Rok
1958
1959

Slepice
2.668
2.531

Skot
950
907

z toho krav
475
453

Prasat
544
563

z toho prasnic
58
65

Prodej skotu ke škodě společného hospodaření
Před založením družstva nebyl zemědělcům povolen navíc přes úkol prodej skotu na
jatky a tak došlo v roce 1958 k prodeji 35 vysokobřezích (krav) jalovic a 31 ks zdravých
dojnic. O tento zdravý a vysoce užitkový materiál bylo později založené družstvo a společné
hospodářství ochuzeno.

II.
Vznik a vývoj JZD v prvních letech společného hospodaření
1959-1960
Přípravný výbor JZD na podzim 1958
Přípravný výbor byl ustanoven na podzim 1958.

Společný osev
V roce 1958 hospodařilo družstvo jako II. typ až do sklizně. Na podzim r. 1959 byl
proveden společný osev ozimů a na jaře 1960 společný osev jařin. Osiva byla získána
z přínosů členů a práce byly rovněž provedeny na náklad jednotlivých členů. S provedením
společného osevu bylo zažádáno o provedení HTUP, která byla provedena v letech 19601961-1962, kdy skončila prvá etapa. Druhá a třetí etapa dokončena ještě není, na úkolech se
pracuje.

Výstavba dvou drůbežáren v r. 1959 a dvou kravínů v r. 1960, společné ustájení,
tržby z živočišné výroby
V roce 1959 byla započata výstavba dvou drůbežáren a dvou kravínů typu 96. Akce
byly dokončeny v jarních měsících 1960 a k 1. lednu byl proveden svod dojnic do společného
ustájení. Do konce roku 1959 byly rozděleny podle výše produkce jednotlivých
hospodářských usedlostí. Tržby z živočišné výroby v roce 1960 byly v prvém pololetí, až do
konce společného ustájení rozděleny rovněž podle produkce dobytka původních hospodářství.
Systémem smluvních a nadsmluvních dodávek a cenových rozdílů byl podpořen rozvoj
družstva.

Provozně zajišťovací fond
Přebíráním příplatků za nadsmluvní dodávky byl prakticky vytvořen provozně
zajišťovací fond. Menší část prostředků použilo družstvo na výstavbu kravínů, drůbežáren a
na nákup strojů.

Přechod na III. typ
Zbytkem 177.000 Kčs v roce 1959 dotovalo PZF. V roce 1960 částkou 269.999 Kčs a
v roce 1961 doplněno o 9.000 Kčs na celkový stav 456.000 Kčs. Současně v roce 1960 byly
vytvořeny předpoklady a od 1. 6. uskutečněn přechod na III. typ.

Vývoj hospodaření
Sloučení JZD Větřkovice a JZD Jelenice
K 1.1. 1961 byl vytvořen sloučením JZD Větřkovice s JZD Jelenice společný
hospodářský celek JZD Dubina s plochou 1.111 ha zemědělské půdy a z toho 851 ha orné
půdy.

Meliorace, nové hony
V důsledku toho byly uskutečňovány nové úpravy honů a započato s melioracemi. Na
podzim 1961 byl poprvé uskutečněn osev v plném rozsahu na nově utvořených honech. Tím
došlo k situaci, že ne všechny plodiny se dostaly do vhodných půdních podmínek, což
ovlivnilo v následujících letech hektarové výnosy.

Specializace a koncentrace družstva
V průběhu roku 1961 byl zpracován pracovníky OS Šumperk ve psolupráci
s funkcionáři družstva návrh specializace a koncentrace družstva, který v plném rozsahu
přihlíží k přírodním a ekonomickým výrobním podmínkám družstva (slaďuje je se
společenskými potřebami).
Uvedený návrh byl schválen okresní zemědělskou komisí a KRVTR. Zahrnuje
delimitaci půdního fondu, specializaci rostlinné výroby, živočišné výroby, včetně příslušných
bilancí, investiční výstavbu, mechanizaci, včetně ekonomického zhodnocení celého návrhu.

Potíže při provádění úkolu
Přes uvedené předchozí schválení návrhy orgánů nebylo možno důsledně realizovat
všechna opatření, zejména splnění investiční výstavby v časovém a kapacitním rozsahu, což
se projevilo v nepříznivém plnění výrobních úkolů, finančních ukazatelů efektivnosti výroby
a vedlo k nesplnění ukazatelů uvedených v návrhu specializace.

Kravíny
Z návrhu investiční výstavby nebyla realizována výstavba dvou čtyřřadých kravínůprůjezdných a hnojivová závlaha na 50 ha. Výstavba kravínů měla být dokončena v roce
1963. Ve skutečnosti je ve výstavbě jeden čtyřřadý kravín, který bude dokončen koncem roku
1964.

Hnojivová závlaha
Hnojivová závlaha na minimální ploše 50 ha byla navržena vzhledem k tomu, že JZD
Dubina ve Větřkovicích se nachází v dešťovém stínu a trpí nedostatkem srážek. Tato
hnojivová závlaha nebyla přes několikeré jednání v roce 1964 povolena a zařazena do plánu
výstavby.

Meliorace
Hned v počátečních letech hospodaření věnovalo družstvo vážnou pozornost zlepšení
půdního fondu. Za tím účelem byl již v roce 1960 společně s HTÚP vypracován plán
meliorací. Projekt provedení HTÚP v celkových nákladech 277.000 Kčs byl rozdělen na tři
etapy. Prvá etapa v nákladu 161.000 Kčs byla provedena v letech 1961 a 1962. Družstvo
ogdrželo na tuto akci v roce 1962 96.000 Kčs přímé pomoci.
Jak uvedeno vpředu, byly současně zahájeny meliorační práce, zahrnující 295 ha
v hodnotě, po cenových úpravách k 1. 4. 1963 1,792.000 Kčs. Do 30. 6. 1964 bylo prvedeno
na 227 ha za 1,475.000 Kčs.

Přehled o rozsahu meliorací:

I. etapa - odvodnění - rok 1961-1963
Lokalita I. výměra prováděných meliorací 67,90 ha
Lokalita II. výměra prováděných meliorací 19,70 ha
II. etapa - lokalita III.+IV.+VIII.+IX. - rok 1963-1964
Výměra v ha před melioracemi
Hon
A IIa
A IVb
A VIII
KB+K9
A IIIb
M 28
A1b
Celkem

hon
30,85
24,85
37,73
30,13,42
11,15,02
162,87

prov. mel.
30,85
5,85
14,30
22,43
4,89
8,07
3,18
89,63

orná půda
17,44
22,71
34,79
21,30
10,29
1,80
12,77
119,10

+ 43,77 + 28,63 + 8,22 = 80,62 ha

louky
3,98
1,36
4,05
8,70
1,80
9,20
1,60
30,67

pastviny
9,43
0,78
0,91
1,33
0,65
13,10

Rekultivace (v ha) po
provedení meliorace
orná
louky
30,95
24,85
37,73
30,13,42
11,15,02
162,87
-

II. etapa - lokalita III+IV+VIII+IX - rok 1963-1964
Výměra v ha před melioracemi
Hon
A IV
AV
A IIb
M 11
A IVa
A IXb
Celkem

hon
32,04
41,35
17,70
19,08
24,97
16,91
152,15

prov. mel.
25,45
2,9,20
15,08
15,95
13,65
81,33

orná půda
21,01
41,35
13,86
12,15,51
103,79

louky
10,76
3,51
19,08
12,97
1,27
47,59

pastviny
0,27
0,33
0,13
0,73

Rekultivace (v ha) po
provedení meliorace
orná
louky
23,99
8,05
41,35
17,10
19,08
12,12,97
16,91
111,95
40,10

Výsledkem provedených meliorací v letech 1961-1963 byla v I. a II. lokalitě možnost
převedení 43,77 ha luk a pastvin do orné půdy. V letech 1962-1963 v VIII. lokalitě 28 ha luk
a pastvin rovněž na ornou půdu a současně bylo zkvalitněno 20,70 zamokřených luk.
V současné době se melioruje dalších 81,33 ha a orná půda po provedení bude rozšířena o
dalších 8,22 ha.
Celkové rozšíření orné půdy tedy představuje 80,62 ha. Rozoráváním uvedených luk a
pastvin na honu A II a dokonce odstranění lesíka ve výměře 60 akrů si vyžádalo další zvýšené
náklady.
Mimo tyto plochy bylo družstvem převzato od Státního plemenářského statku Vítkov
v roce 1961 dalších 16 ha.
Na provedení rekultivace 36 ha byl na základě přeložení podrobného vyúčtování
sledovaných nákladů v analytických účtech účetní evidence poskytnuto družstvu 91.549 Kčs
úvěru tj. 2.543 Kčs na 1 ha. Na uvedený úvěr platilo družstvo první splátku 22. 500 Kčs
v roce 1963. Stejnou splátku má platit i v tomto roce 1964 dle uvedených parametrů na 36 ha.
Celkový náklad na 96,62 ha činí 245.704 Kčs. Během meliorací nebylo možno pozemky plně
využít a vzhledem ke stavu půdy po provedené melioraci nelze očekávat plný výnos ani
během dvou let.

Plnění plánu investiční výstavby

Investiční výstavbu zajišťuje družstvo vlastní, průměrně 12-ti člennou stavební
skupinou. Od roku 1959 jsou vystavěny 3 kravíny po 96 ks, silážní jáma, porodna prasnic,
sýpka se sušičkou obilí, mechanizační středisko zahrnující garáže, kolny, dílny, ocelovou
kolnu pro stroje, vodovod, je provedena kanalizace a další adaptace. V současné době je ve
výstavbě a v listopadu 1964 má být dokončen čtyřřadý průjezdný kravín T 174.

Hodnota budov
Celková hodnota budov a staveb včetně rozestavěných staveb k 1. 1. 1964 činí
8.336,050 Kčs.
Skutečností zůstává, že hladký průběh investiční výstavby závisí na příslušném přísunu
stavebních hmot. Pro cement, vápno apod. jezdí družstvo až do Štítiny, což představuje
v obou směrech vzdálenost přes 60 km. Při tom ne vždy jsou tyto přímé náklady z provozu
převáděny na investiční výstavbu. Podle příslušných předpisů patří v roce 1964 na úhradu
pracovních norem odpracovaných při stavbě kravína členy stálé stavební skupiny dotovat
z vlastních výnosů navíc nedělitelný fond 131.000 Kčs.

Vývoj výrobních ukazatelů

V rostlinné výrobě, kde je počítáno vedle obilovin hlavně s produkcí brambor a pícnin,
se v podstatě nijak nezměnila osevní struktura. V důsledku rozšiřování orné půdy docházelo
k růstu ploch obilovin. Základní předpoklady zajištění výroby krmiv byly dány. Pícniny na
orné půdě na rok 1962 byly zastoupeny 33,74 % a ozimé směsky na poli 11,57%. V roce 1961
byla plocha jetelovin oproti průměru jiných let vyšší v absolutním čísle jen o 20 ha.
V důsledku nepříznivého roku 1962, který se projevil katastrofálním suchem (od června do
září pršelo krátce jen jednou), byly výnosy letních pícnin v průměru jen 120 q/ha.
Tento stav se velmi nepříznivě projevil v krmné bilanci 1962-1963. Zavedení úsporného
krmení a malé množství konzervované píce pro zimní období se opět projevilo ve špatných
výrobních a finančních výsledcích v živočišné výrobě 1963.
Pro srovnání uvádíme hodnotové vyjádření fondu krmiv vždy ke konci roku (ve stálých
cenách).
1960
709.000 Kčs

Fond krmiv

1961
1.169.000 Kčs

1962
676.000 Kčs

1963
728.000 Kčs

V roce 1963 začátkem června bylo JZD postiženo živelní pohromou, nejvíčce byly
postiženy kultury brambor. JZD dostalo od pojišťovny částečnou úhradu, ovšem krmná
bilance byla ochuzena. V témž roce bylo nutno zaorat 6 ha krmné kapusty v důsledku dodání
zvrhlého osiva. U ovsa a žita došlo ke značným ztrátám v důsledku prudkých dešťů koncem
září.
Jaký je vývoj v rostlinné výrobě i při stávajících prováděných melioracích, rekultivacích
a nepřízni klimatických podmínek nám přibližuje srovnání s návrhem specializace.
Tržní produkce navržené specializ.
1961
1962
1963
1964
Rostlinná. výr. 964
988
1,089
1,103
Živočišná výr
2,838
3,158
3,439
3,897
Tržní zem. prod. 3,802
4,146
4,528
5,000

Skutečně dosažená tržní produkce
1961
1962
1963
1964
1,032
1,016
1,222
1,585
2,632
2,838
2,298
2,534
3,664
3,854
3,520
4,119

Růst tržeb z rostlinné výroby je prakticky až na výkyv v r. 1962 shodný s návrhem
specializace. Z uvedeného je zřejmo, že nadále hlavním problémem zůstává výroba krmiv.
Z tabulky současně vyplývá, že největší manko v tržbách narůstá v živočišné výrobě.
Orientace na zajišťování zvyšování tržeb a živočišné výroby v oblasti B2, ve které družstvo
leží , je naprosto správná. Proto je nutno věnovat této problematice podrobnější pohled.

Vyloučení drůbeže
Podle specializace se v živočišné výrobě počítá s chovem skotu, žírem býků, prasnicemi
a výkrmem prasat. Vylučuje se v roce 1964 úplně drůbež.
Základním předpokladem splnění úkolů v živočišné výrobě jsou stavy zvířat.
Srovnáme-li skutečnost s návrhem specializace, která zahrnuje veškerou půdu obce,
získáváme podle let následující přehled.

Stavy zvířat dle specializace

Dle skutečnosti (celá obec)

Skot celkem
z toho krav
Prasat celkem
z toho prasnic
Drůbež celkem
z toho slepic
Koně

1961
814
384
640
65
2100
2100
-

1962
880
400
470
90
2000
2000
-

1963
910
440
720
100
1000
1000
-

1964
935
475
733
100
-

1961
1962
1963
953
963
956
475
461
454
591
850
842
65
84
72
4700
4399
3821
4700
4399
3821
v průměru 50 - beze změn

1964
942
432
1043
94
2614
2614

Celkové skutečné stavy zvířat jsou vyživovány z celkové zemědělské půdy
ekonomického celku. Základem možností zlepšování krmivové základny tedy zůstává růst
hektarových výnosů. (Stav RV stručně uveden vpředu.)
Oproti návrhu specializace, který vycházel z krmné bilance a příslušné užitkovosti bylo
však chováno v roce 1961 139 ks a v roce 1962 o 83 ks skotu více. Vyjádříme-li celkové
zatížení ve VDJ a srovnáme s návrhem specializace, vyplyne toto:

Rok
1962
1963
1964

Dle specializace
na 100 ha zemědělské
půdy
83,32
88,25
88,75

Skutečnost
na 100 ha zemědělské navíc na celé výměře
půdy
spec. VDJ
101,32
199,52
97,06
98,93
98,12
105,14

Prakticky JZD bylo nuceno se stejné plochy pícnin navíc živit o 199,52 VDJ v roce
1962, o 98,93 VDJ v r. 1963 a o 105, 14 VDJ v roce 1964.
Snížení stavů však družstvo nemohlo provést plánovací metodiky a každoročního jejich
rozpisu.
Je třeba dodat, že bez vlivu na snižování průměrné dojivosti nezůstala podle plánu
prováděna likvidace TBO. Při brakování dojnic byly vyřazovány přednostně dojnice reagující
a poněvadž jich nebylo možno vyřadit větší počet, zůstaly do počtu stát hlavně na kravíně I.
dojnice staré a neproduktivní.
Tato nepříjemná situace se pak projevila v užitkovosti:
Užitkovost dle specializace a dle skutečnosti
1961
1962
1963
Dojivost - l
2500
1580
1311
Jalovice přír. - kg
0,60
Žír. hov. přír.
0,80
0,35
0,50
Počet selat odch.
15
10
12,55
na prasnici
Přírůstky prasat
0,50
0,43
0,37
Slepičí snůška
101
125

1964 do 30. 6.
608
0,313
0,505
5,96
0,41
-

V letošním roce k 30. 6. 1964 má Jzd zlikvidovány poslední dojnice TBC a při
zaměření se na řádnou přípravu jalovic a dojnic před otelením a využitím organizované
pastvy se správným uplatněním krmné techniky jsou předpoklady k zvyšování užitkovosti při
vyřešení krmné základny. Jako příklad uvádíme měsíční dojivost dvou nejlepších dojnic
v průběhu laktace:
Dojnice
Užitkovost v roce

1961
2804 litrů
2336 litrů

SPCK-121
SPCK-598

1962
2314 litrů
2463 litrů

Dojivost dle jednotlivých měsíců:
VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII. I.
121 13,2 12,6 12,7 8,9 9,1 5,2 3,8 4,1
598 11,7 11,3 8,- 6,5

1963
2472 litrů
neuzavřena laktace

II.
6,1
5,9

III.
3,8
5,4

IV.
7,-

V.
7,4

VI.
8,9

VII.
10,-

V důsledku nedostatku krmiv v zimě docházelo k nevyužití produkčních schopností
dojnic. Příznivé zkušenosti jsou ve výkrmu prasat, kde ve IV. a V. měsíci byl dosahován
průměrný přírůstek včetně předvýkrmu 0,436 kg/den.
Zvyšování prodeje zemědělských a především živočišných výrobků státu je v zájmu
především všech družstevníků samých. Jak uvedeno vpředu, je celková realizace tržeb
hluboko pod návrhem specializace, především v důsledku nízké užitkovosti.
Pro srovnání vývoje uvádíme skutečnost prodeje hlavních výrobků a produktů v letech
1958 a 1959 (JHR a II. typ) a 1961-1964 JZD a záhumenkáři.
USKUTEČNENÝ PRODEJ STÁTU:
Rok:

1957

1958

Zem. produkt JHR
Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Vejce v kusech
Maso vepřové
Maso hovězí
Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Vejce v kusech
Maso vepřové
Maso hovězí

1961

Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Mléko - záhumenkáři
Mléko celkem
Vejce v kusech
Vejce v kusech - záhumenkáři
Vejce v kusech - celkem

JZD (živočišné a záhumenkáři)
2.543 q
4.290 q
366.531 l
157.788
419 q
550 q
2.546 q
4.354 q
420.000 l
161.010
419 q
527 q
31 krav
35 jalovic prodáno jako chovný
materiál
2.591 q
6.305 q
160 q
517.426 l
79.824 l
597.250 l
177.961
161.374
339.335

Rok:

Zem. produkt JHR
Maso vepřové
Maso hovězí
1961
Maso hovězí - záhumenkáři
Maso hovězí - celkem
Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Mléko - záhumenkáři
Mléko celkem
1962
Vejce v kusech
Vejce v kusech - záhumenkáři
Vejce v kusech - celkem
Maso vepřové
Maso hovězí
Maso hovězí - záhumenkáři
Maso hovězí - celkem
Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Mléko - záhumenkáři
Mléko celkem
1963
Vejce v kusech
Vejce v kusech - záhumenkáři
Vejce v kusech - celkem
Maso vepřové
Maso hovězí
Maso hovězí - záhumenkáři
Maso hovězí - celkem
Zrniny celkem
Brambory
Řepka
Mléko
Mléko - záhumenkáři
1964
Mléko celkem
upřesněVejce v kusech
ný
Vejce v kusech - záhumenkáři
výhled
Vejce v kusech - celkem
Maso vepřové
Maso hovězí
Maso hovězí - záhumenkáři
Maso hovězí - celkem

JZD (živočišné a záhumenkáři)
689 q
841 q
50 q
891 q
2.959 q
4.500 q
340 q
493.503 l
109.295 l
602.798 l
177.964
61.357
239.521
722 q
983 q
113 q
1.096 q
2.400 q
6.686 q
400 q
418.827 l
116.827 l
535.238 l
112.93657
77.000
189.936
730 q
828 q
76 q
904 q
3.124 q
6.500 q
557 q 58
465.000 l
90.000 l
555.000 l
059
60.000
60.000
997 q
849 q
17 q
866 q

Z uvedené tabulky je zřejmý vzrůst prodeje zemědělských výrobků (produktů) oproti
soukromému hospodaření v letech 1957-1958, avšak na místo dalšího vzrůstu v letech 19611964, jak předpokládá návrh specializace, dochází z důvodů výše uvedených prakticky ke
stagnaci a zvyšování nákladů.
Suchý rok 1962, jehož výsledkem bylo nezajištění krmivové základny, znásobovaly
další vlivy, které původně družstvo nemohlo okamžitě omezit. Na poduzim téhož roku byla
podle projektové dokumentace dokončena porodna prasnic, původně bez klimatizačního
zařízení. V té pak v zimě 1962-1963 utrpělo na zdraví 19 nejproduktivnějších prasnic
v hodnotě 41.000 Kčs - byly dodány na jatky. Od ledna do května 1963 uhynulo v důsledku
špatného klimatu 95 selat v hodnotě 10.681 Kčs. Za prvou polovinu 1963 bylo odchováno
celkem 98 ks selat.
Vyřazení prasnic a úhyn selat zapříčinil v roce 1963 nákup 372 ks selat v hodnotě
150.172 Kčs v roce 1964 bylo nutno nakoupit dalších 268 ks selat v hodnotě 101.024 Kčs.
Pro vyrovnání stavu prasnic a urychlení zajištění vlastního obratu bylo nuceno družstvo
v roce 1963 nakoupit 30 prasniček v hodnotě 89.205 Kčs. Z důvodů dplnění plánovaného
stavu prasnic nemohlo dojít ke zkvalitňování stavu prasnic. Aby pro příště družstvo zabránilo
úbytku hrubé produkce na jedné straně a vysokým nákladům na straně druhé, provedlo
v průběhu roku 1963 montáž klimatizačního zařízení, které samo z provozu v zimě 1963-1964
si vyžádalo dalších nákladů.
Vlastní žír prasat se uskutečňuje v adaptacích za neúměrně vysokých nákladů. Na jaře
1964 bylo nutno selata umístit i do drůbežáren a dřevěného lehkého provizoria.

Vývoj finančních ukazatelů
Kritický finanční stav družstva
Dva předcházející nepříznivé roky zapříčinily kritický finanční stav družstva a vedly
k vyčerpání všech finančních zdrojů.
Vývoj hlavních ukazatelů je tento:
Ukazatel
Celková produkce na 1 ha zemědělské půdy
HZP 1 ha zemědělské půdy
HRP 1 ha zemědělské půdy
HŽP 1 ha zemědělské půdy
Tržní zem. prod. na 1 ha
TRV na 1 ha zemědělské půdy
TVŽ na 1 ha zemědělské půdy
Výnosy na 1 ha zemědělské půdy
Náklady na výr. na 1 ha z. p.
Přímé náklady na 1 ha z. p v RV
Přímé náklady na 1 ha z. p v ŽV
Spotřeba osiv na 1 ha z. p.
Spotřeba hnojiv na 1 ha z. p.
Spotřeba nakoupených krmiv na 1 ha z. p.
Nakoupená zvířata na výkrm na 1 ha z. p.
Spotřeba PHM na 1 ha z. p. v Kčs

1961
7.275
6.100
3.534
2.565
3.308
932
2.376
4.474
1.934
549
450
359
148
343
99
210

1962
6.061
5.387
2.539
2.849
3.597
948
2.649
4.359
2.207
693
522
510,7
160
338
182
241

Rok
1963
5.568
4.890
2.718
2.171
3.134
1.088
2.046
4.091
2.697
824
633
417
216
464
162
277

1964 60
7.160
6.149
3.147
3.001
3.668
1.411
2.256
4.724
2.893
735
692
407
268
446
243
304

Běžné opravy na 1 ha z. p. v Kčs
Odpisy zákl. prostředků na 1 ha z. p. v Kčs
Daně, pojistné, úroky a splátky dlouhodobých
úvěrů na vrub peněž. výnosů na 1 ha
zemědělské půdy v Kčs
Peněž. odměny družstevníkům včetně prémií
Odměny v invest. výstavbě
Počet norem na 100 ha
Peněžní odměna za 1 normu

209
338

277
388

236
435

197
489

243

284

329

399

1.946
107
19,30

1.955
90
106
17

1.518
116
103
10,09

1.166
300
104
9,74

Vývoj celkové hrubé a tržní produkce je prakticky zdůvodněn v části rozebírající
výrobní ukazatele. Nepříznivý suchý rok 1962 se projevuje ve špatných výsledcích v roce
1963 a přenáší se i dále do roku 1964.
Snaha o dosažení vyšších výnosů vedla v některých případech ke zvyšování nákladů na
výrobu.
V roce 1962 kupříkladu náklad na osiva zahrnuje vysoký nákup množitelských
sadbových brambor, které příslušný efekt nepřinesly pro neuznání sadbových porostů.
Současně ve všech dalších letech se objevuje zvýšení nákladů na osiva, včetně luskovin na
rekultivovanou půdu a půdu po melioracích. Zvýšený náklad na spotřebu hnojiv vyplývá
z intenzity hnojení, která se vyvíjí následovně: v roce 1962 - 100 kg č. z., v roce 1963 - 117,5
kg a v roce 1964 - 150 kg č. z. na 1 ha. Hnojení je uskutečňováno na základě řádného
hnojařského plánu.
U krmiv nebylo možno vysoké stavy uživit z vlastních zdrojů a proto také nejvyšší
náklad se projevuje v roce 1963 po nepříznivém předchozím roku. V roce 1964 jde o
zabezpečení výroby průměr 897 q vepřového masa, na němž se podílí i smluvní akce za
krmivo.
Nejvyšší položka v nakoupených zvířatech na výkrm sice projevuje se až v roce 1964,
avšak do nákladů tohoto roku přechází z roku 1963 celkovou částkou 108.000 Kčs.
V důsledku vpředu uvedeného stavu v porodně bylo třeba uskutečnit nákup i v letošním roce.
Velmi závažnou položkou jsou každoročně se vyskytující odpisy. U těch dojde v dalších
obdobích ke zvýšení po dokončení meliorací a dalších budovaných staveb.
Obdobně nepříznivě se vyvíjí celkový náklad na každý ha z. p. v položkách daně,
pojistné, úroky a splátky, kde zvýšení v roce 1964 oproti roku 1961 představuje 64,2 %.
Výsledkem tohoto vývoje je při zachování stejného počtu norem podstatně nižší
odměna družstevníků.

Stav finanční situace v roce 1964 podle zpřesněného výhledu k 30. 6. 1964
Ukazatel
Tržby za rostlinnou výrobu
Tržby za živočišnou výrobu
Tržby za práce a služby
Ostatní
Peněžní výnosy celkem
Náklady rozdělení peněž. výnosů: Spotřeba
nakoupených. osiv a sadby
Spotřeba nakoupených hnojiv
Ostatní
Rostlinná výroba celkem
Spotřeba krmiv a steliv
Ostatní nakoupený materiál - pořizovací cena zvířat
Ostatní přímé náklady
Živočišná výroba celkem
Spotřeba PHM
Běžné opravy
Odpisy ZP
Správní náklady
Ostatní
Celkem
Peněžní odměny družstev
Položky snižující výnosy
Daně, pojistné, úroky, splátky dlouhodobých úvěrů,
na peněz. výn. běž. r.
Příděl NF na rozšíření reprodukce
Příděl fondům:
sociálnímu
kulturnímu
provozně zajišťovacímu
CELKEM
Odměna za normu

1.559
2.864
800
172
5.395

Zpřesněný výhled
1.604
2.964
550
187
5.303

409

457

230
71
710
481
212
4
697
300
221
423
423
112
2.963
1.524
20

301
68
826
501
273
4
778
342
221
550
415
117
3.249
1.166
20

448

448

202
54
54
130
5.395
13

152
75
65
130
5.305
9,74

OVFP

V letošním roce vychází situace nepříznivě především v důsledku růstu uvedených
nákladových položek.
Tržby z rostlinné a živočišné výroby mají být proti plánu překročeny. Vážný výpadek
znamená nesplnění příjmů za práce a služby, kde výpadek představuje 250.000 Kčs. Na této
položce se podílí podstatně změna tarifu za dopravu upravena k 1. IV. 1964.
V nákladech na výrobu celkem podle upřesněného výhledu činí překročení o 286.000
Kčs. Z toho přímé náklady na RV o 116.000 Kčs, na ŽV o 81.000 Kčs a ostatní náklady
89.000 Kčs.
K dodržení plánované odměny na normu 13 Kčs a minimální hmotné zainteresovanosti
podle výhledu tedy chybí 376.000 Kčs.
Dne 8. a 9. července prováděli pracovníci OVZS v Opavě za spoluúčasti pracovníků
Oblastní zemědělské stanice v Opavě prověrku a rozbor, jehož výsledkem bylo zpřesnění
výhledu finančních ukazatelů, z nichž některé zahrnujeme.

Současně byl zpracován návrh opatření, k němuž zpracovala Oblastní stanice opatření a
úkoly vyplývající pro jednotlivé pracovníky, předala písemně ÚVSH-KZS v Ostravě, KV
KSČ a OV KSČ.
Na úseku živočišné výroby bylo provedeno opatření na teletníku, pase se 55 ks jalovic,
90 ks krav, další kravín bude pasen od příštího týdne. Zbývající část krmiv je připravována
řezačkou namísto užívaného cepového sklízeče. Dělají se opatření ke zkvalitnění ošetřování.
Na úseku ekonomiky:
Je sledován vývoj tržeb a nákladů a srovnáván se srovnáván se zpracovaným výhledem.
Na úseku mechanizace:
Je připraveno opatření k řádnému hospodaření PHM.
Návrh opatření:
A) Nadřízené orgány
1) Umožnit družstvu realizovat specializaci.
2) Znovu zvážit zařazení výstavby hnojivové závlahy (50 ha).
3) Zvážit a umožnit družstvu výstavbu výkrmny prasat o kapacitě 600 ks.
4) Z pomoci VZS vyšetřit celkové stávající zatížení VDJ na 100 ha z. p.
B) JZD
1) V rostlinné výrobě zajišťovat vyšší výrobu krmiv.
2) Provést výstavbu další silážní jámy a přejít v širší míře ke konzervaci píce
silážováním.
3) V maximální míře rozšířit organizovanou pastvu dojnic a mladého dobytka
4) Zlepšením krmné techniky a dalších zootechnických opatření využít schopnosti všech
hospodářských zvířat.
5) Na úseku mechanizace prohloubit organizaci řízení strojového parku, opravárenství
s cílem zajistit plné využití mechanizačních prostředků a snižování nákladů na jejich
provoz.
6) Na úseku ekonomiky zajistit, aby s prvotní evidencí byly vytvářeny předpoklady
řádného sledování vlastních nákladů. Za tím účelem rovněž plně využít velké
mechanizace evidence. Opatření ve výrobě provádět na základě důkladných
ekonomických rozborů.Vzhledem k vpředu uvedeným příčinám a hospodářské situaci
družstva a potížím, které v prvé polovině roku vznikají se zajišťováním prostředků na
výplaty členům družstva doporučujeme , aby byla družstvu umožněna dotace
provozně zajišťovacího fondu v plánované výši 130.000 Kčs. Družstvu poskytnout
přímou pomoc do provozu na zajištění minimální hmotné zainteresovanosti a úhradu
nákladů vyplývajících z prováděných meliorací, rekultivace pozemků a investiční
výstavby.
Z podkladu JZD a MNC zpracovali pracovníci Oblastní zemědělské stanice v Opavě,
Dr. Toufar a ing. Novotný, v srpnu 1964

Rok 1965
Letmý pohled zpět

na dobu od května 1945 do konce roku 1964 (dle použitého materiálu v této knize).
Počátkem května 1945 osvobodila Rudá armáda obec Větřkovice v okrese opavském.
Přechod od nacistického panství do osvobozené vlasti vyvolal v obci chaos, neboť se
nevědělo, na jakou kolej má další život najet. I najeli milí občané Větřkovic na starou kolej a
místní národní výbor začal pracovat normálně. Veškeré starosti se soustředily na pozvednutí
hospodářství.
V obci, jako všude jinde na vesnici, žili velcí sedláci, malorolníci a domkáři, a každý
z nich úzkostlivě chránil svůj majetek. Když počaly kolovat zprávy, že všichni rolníci bez
rozdílů budou pracovat v zemědělském družstvu při společném obhospodařování zemědělské
půdy celého katastru, vyvolalo to značný odpor, neboť jak ten velký, tak i malý rolník se
nemínili zříci svého majetku ve prospěch celku. Každý hájil stoletou tradici majetku, zvyků a
náboženství a byl ochoten za ni i bojovat. Zatím toho nebylo třeba - socializace vesnice byla
teprve na obzoru.
Ten stav v naší lidově-demokratické republice trval plné tři roky. Po tu dobu však
odpůrci socialismu u nás i v jiných státech plánovitě rozleptávali důvěru lidu k našemu
lidově-demokratickému zřízení a snažili se u nás nastolit kapitalismus, jak tomu bylo za první
republiky. Počátkem roku 1948 došlo to tak daleko, že se očekával převrat. Ale naše vláda
s jejím předsedou Klementem Gottwaldem stála na stráži; v hodině dvanácté, v Únoru 1948,
zavolala na kolbiště "blanické rytíře v modrém" - dělníky z továren - a tím byl již v zárodku
zničen chystaný puč.
Od té doby se začaly uplatňovat nové zákony, které reakce tak dlouho všemožně
brzdila.
Komunistickou stranou Československa byl nyní vytyčen jasný cíl: vybudovat
socialismus v naší vlasti. Ten však byl nemožný bez socializace vesnice. Pracující lid ve
městech hladce najel na koleje socialismu, ale vesnice se všemožně bránila vzdati se svých
odvěkých pevných osobních pozic. Na vesnicích nastalo vření a nespokojenost.
Netrvalo dlouho - již za rok po slavném Únoru -vyšel zákon č. 69-1949 Sb. o
jednotných zemědělských družstvech. Mohla se v něm pouze obrážet tehdejší společenskoekonomická situace na venkově a mohly být vytyčeny pouze některé směry socialistického
združstevňování zemědělství.
Dnem 30. září 1959 pozbyl účinnosti první zákon o JZD z 23. února 1949 Sb., a
zároveň i prováděcí nařízení k němu tj. nařízení ministra zemědělství ze 17. března 1949 č. 75
Sb.
Zákon ze dne 9. července 1959, č. 49 Sb. o jednotných zemědělských družstvech vede
"k dalšímu upevňování a rozvoji jednotných zemědělských družstev v zájmu nepřetržitého
rozmachu zemědělské výroby na podkladě pokrokové vědy a techniky a rozsáhlé
mechanizace při stálém zvyšování intenzity výroby, produktivity práce a snižování nákladu,
v zájmu neustálého zvyšování hmotné a kulturní úrovně družstevních rolníků a všeho
pracujícího lidu, postupného odstraňování podstatných rozdílů mezi městem a vesnicí a
v zájmu dovršení socialistické výstavby naší vlasti a postupného přechodu ke komunistické
společnosti.
Obec Větřkovice vzdorovala založení JZD až do podzimu 1958. Jednotné zemědělské
družstvo ve Větřkovicích bylo založeno 14. září 1958. Tím padla hlavní bašta tradice a
odporu - osobní vlastnictví. Ale zůstala touha po něm těch starých hospodářů, jejichž pýchou

bylo vzorně obdělané pole, hojná úroda, krásné koně a dobytek. Pokud tito staří hospodáři
zůstanou naživu, potud nebudou velebit socializaci vesnice, i když se socialismu mají mnoho
výhod (zdarma lékařské ošetření, léčení v nemocnici, důchod aj.) Mladí zemědělci se již
rychle vžili do nové situace a mnozí z nich si socializaci vesnice pochvalují. Až stará
generace odejde, nové generace budou v socialistické vesnici plně spokojeny. Vše záleží na
zvyku.
Víme přece, že za první republiky v některé obci si exekutoři podávali roce a že dosti
statků přišlo "na buben". Dnes však, například ve Větřkovicích, vidíme pečlivě udržovaná
stavení, přestavění starých bytů na byty světlé se vším příslušenstvím, radia, televizory,
pračky, ledničky, mnoho osobních aut a motocyklů, a to všechno svědčí o zvýšené životní a
kulturní úrovni obyvatelstva. Dnes již děvče z venkova a děvče z města nikdo nepozná,
parády na vesnici je až moc. Není tedy nejmenší příčina smýšlet proti socialismu.
Nejhůř na tom jsou zemědělci dnes, kdy musí začít "od piky", investovat milióny do
moderních hospodářských staveb, do nákupu hospodářských strojů a jiných nezbytných
potřeb, ale i tak to jde pomalu, ale jistě kupředu. Jejich potomci si budou pochvalovat, jak
spokojený a šťastný život jim dnešní generace připravila.
Pro to všechno vítáme v roce 1965 dvacáté výročí naší nové, nyní socialistické
republiky a hrdě hledíme zpět, kolik to práce jsme za těch dvacet let vykonali. Celý svět zná
dnes Československou socialistickou republiku, její výrobky, a ví, že jsme bohatou zemí
s vyspělým průmyslem, ví, že náš lid je pracovitý a inteligentní, zná naši vysokou kulturu a
hledí na nás někde s úctou, jinde se závistí. A my jsme hrdi na to, že jsme občany tak
vyspělého socialistického státu a budeme zdolávat překážky, které se nám staví v cestu při
budování šťastného života v naší krásné vlasti.
Komunisté u nás uznávají, že při tom velkém přerodu množí lidé nadělali státu
značných škod, většinou proto, že se dostali na vedoucí místa bez potřebných vědomostí.
Dnes již máme dosti pracující inteligence, která řídí práci odborně a tím národní škody škody nás všech - se stlačují na minimum.
Do třetího desítiletí přejeme naší republice mnoho zdaru, mnoho úspěchů, jak k našemu
dobru, tak i k dobru našich potomků.
Kronikář

HISTORICKÉ DODATKY

Nové Vrbno
Nové Vrbno, německy Neu Würben, založeno 1729 na místě pusté vsi Goldseifen,
zaniklá ves na místě, kde je nyní Nové Vrbno, k r. 1480-1541 viz u Fulneka, k r. 1608 (dvůr)
u Sedlnice.61
Fulnecké panství: Synové krále Jiřího, knížata minstrberská, postoupili 1481 zboží
fulnecké Janovi z Žerotína jako statek zpupný (Fulnek byl tehdy již počítán k Moravě).62
K panství náležely tehdy vsi: Butovice, Kujavy, Životice, Stachovice, Suchdol, Vražné, díl
Pohoře, Jestřábí, Vlkovice, Gručovice, pustá ves Goldseyfen a léna Pohořílky a Slatina.
Kolem roku 1540 těžilo se na panství fulneckém olovo.63 Karel z Žerotína prodal 1541
(int. 1542) hrad a město Fulnek, Jerlochovice, Stachovice, Kujavy, Životice, Kunvald,
Suchdol, Jesenici, Vražné, Pohoř, Kletné, Jestřábí, Vlkovice, Valtéřovice, Gručovice,
Butovice, Rybí a pusté Goldseyfen Oldřichovi Cetrysovi z Kynšperku.64
Dědičná Sedlnice: Po smrti Bernarda Sedlnického 1608 bylo jeho zboží díl Sedlnice
s pod. a dvůr Goldseyf (int. 1610) postoupeno Jiříkovi st. Sedlnickému a ppo smrti tohoto
dědila 1613 vdova Kateřina Šilerová z Herderu, která tu seděla ještě 1619.65
Následující řádky jsou vyňaty z farní kroniky Kunčic:
10.11. 1785 zřízeno stálé místo lokálního kaplana při kostele kunčickém (Kunzendorf
volgo Steinbach) k němuž připojena též ves Neu-Würden nebo Goldshäufen, půl hodiny
vzálená. Obyvatelé této přifařené obce jsou povinni kněze svého k nemocnému slušným
způsobem přivážet nebo poslati koně.
Dříve patřila kuracie Kunčice s Novým Vrbnem k děkanátu bíloveckému, od 12. 1.
1788 k nově zřízenému děkanství hradeckému.
Od 1. 1. 1790 patří kuracie na vlastní žádost do děkanátu oderského.
16. 9. 1888 se konal průvod z Kunčic do N. Vrbna, kde v místní kapli posvěcena
slavnostně nová socha Panny Marie Lurdské.
V září 1894 dala obec N. Vrbno upraviti uvnitř i z venku kapli. Při tom dali namalovat
nový obraz oltářní, představující Pannu Marii Sedmibolestnou, od malíře Pavla Assmanna
v Opavě. Tento krásný obraz byl na třetí neděli v září t. r. posvěcen místním farářem.
19. 6. 1897 přijel do Kunčic na generální vizitaci arcibiskup olomoucký Dr. Theodor
Kohn, jenž při té příležitosti přijal též deputaci obce Větřkovic. Je pravděpodobné, že přišli
kvůli zřízení samostatné farnosti Větřkovic.

Škola v novém Vrbě
Jednání o zřízení vlastní školy v N. Vrbně skončilo se a dnem 15. 9. 1902 se tam začalo
učit.
V roce 1920 byla kaple v N Vrbně z venku opravena.

Průtrž mračen
Dne 23. 6. 1924 večer po šesté hodině přeletěla přes Větřkovice (Horní ves), Jančí a
Gručovice vichřice s průtrží mračen a krupobitím. Za půl hodiny valilo se údolím Kamenného
potoka tolik vody, že to nikdo nepamatoval, a v ní dříví, drůbež i několik vepřů.
V r. 1927 dala obec N. Vrbno opravit kapli uvnitř a vymalovat.

Od 1. 3. 1933 do 20. 11. 1933 spravoval farář kunčický též Větřkovice.
Roku 1943 kronika končí.

Slib 135 osob, že nebudou pít pálenku
Na konci kroniky je seznam osob, jež před hlavním oltářem v Kunčicích na Kamenném
potoku r. 1845 slibovaly, že nikdy nebudou pít jakoukoli pálenku. Celkem 135 oseb se
zavázalo přísahou, z toho 24 muži, na prvém místě farář s hospodyní a učitel s manželkou.
Dvě osoby jsou později škrtnuty, protože přísahu porušily.

Nové Vrbno dle Katalogů arcidieceze olomoucké, počty obyvatel
Katalog r. 1859: Neu Würben neboli Goldseifen, česky Nové Vrbky (!), řeč německá,
patří pod panství fulnecké, proto při Moravě. Obyvatel 78.
Katalog 1873:
obyvatel 81.
roku 1876
roku 1882
roku 1888

Nové Vrbno vyfařeno 1784 z Březové, o kapli nic, škola v Kunčicích,
80 obyvatel
85 obyvatel
88 obyvatel

Katalog 1899: 93 obyvatel
Katalog 1891: 92 obyvatel
roku 1893
roku 1894
roku 1896
roku 1897
roku 1899
roku 1900
roku 1901
roku 1906

79 obyvatel
79 obyvatel
72 obyvatel
73 obyvatel
73 obyvatel
71 obyvatel
83 obyvatel
76 obyvatel

Katalog 1907: Poprvé český název Nové Vrbno, dosud Nové Vrbky.
75 obyvatel
roku 1908
76 obyvatel
roku 1929
69 obyvatel
roku 1910
75 obyvatel
roku 1930
69 obyvatel
roku 1914
82 obyvatel
roku 1936
85 obyvatel
roku 1916
83 obyvatel
roku 1938
85 obyvatel
roku 1919
86 obyvatel
roku 1940
80 obyvatel
roku 1923
83 obyvatel
roku 1949
40 obyvatel
roku 1928
69 obyvatel
Matriky od 1785 dříve v Březové, Nové Vrbno politický okres Nový Jičín, soudní okres
Fulnek. V r. 1928 a 1929 byl tam jeden Žid.
Dekretem Arcibiskupského Ordinariátu v Olomouci bylo Nové Vrbno přifařeno do
Větřkovic (Dekret ze dne 1. 7. 1958. č. 356-9182-55). Datum postavení kaple není zatím
zjištěn. U kaple stojí dřevěný kříž z r. 1884 (zprava). Z levé strany stojí u kaple kamenná
socha sv. Felixe, patrona rolníků a pasáků.
(Materiál: P. Josef Krakovič z Vítkova)
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nakladatelství Svob. slovo v Praze, str. 33
29
Vojtěch Houška a Jiří Kettner: Svět v politickém přehledu 1961, nakladatelství Svob. slovo v Praze, str.
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43
Dr. Josef Svátek, Opava
44
Kronika města Vítkova z r. 1960, str. 413-416
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slova v Praze r. 1961, str. 34
53
Vojtěch Houška a Jiří Kettner: Svět v politickém přehledu 1961, vyšlo v nakladatelství Svobodného
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