Místo v České republice

obec Věteřov

Poloha Věteřova
Obec Věteřov leží na jihovýchodě České republiky, zhruba 30 km leteckou čarou
jihovýchodně od Brna a 5 km severozápadně od Kyjova. Obec je umístěna na západním
svahu kopce Babí lom.
S okolím je obec spojena silnicí třetí třídy ve východním směru na Kyjov, ve směru západním
na Žarošice a Brno.

Fyzickogeografická charakteristika Věteřova
Geomorfologie obce
Obec Věteřov leží na úpatí kopce Babí lom (417 m n. m.), který je nejvyšším místem
geomorfologického podcelku Věteřovská vrchovina. Postupujeme-li směrem nahoru
hierarchickým členěním geomorfologických celků ČR, narazíme postupně na Kyjovskou
pahorkatinu, Středomoravské Karpaty, Vnější Západní Karpaty, provincie Západní Karpaty,
subsystém Karpaty a systém Alpsko-Himálajský.
Geologie obce
Geologické podloží úzce souvisí s geomorfologií a vývojem oblasti během druhohor a
přetvořením ve třetihorách. Katastr obce se rozkládá na třetihorních horninách. Vzhledem
k tehdejší invazi moře najdeme v jednotlivých vrstvách písky, jíly a pískovcové břidlice. Blíže
k povrchu narazíme na kvartérní spraš a štěrky. V obci nalezneme místa odkrytu, kde
můžeme pozorovat nádherné šedé až stříbrné písky a pískovce (lokalita „Písečňák“).
Půdní pokryv obce
Vzhledem ke své poloze nalezneme v katastru obce převážně černozemně, ve vyšších
polohách rendziny a pararendziny. Z půdních druhů zde nalezneme půdy převážně hlinité,
čistě hlinité půdy, výjimečně s příměsí jílu.
Podnebí
Obec Věteřov leží v nejteplejší klimatické oblasti ČR. Průměrná roční teplota se pohybuje
mezi 9-10 °C. Lednové teploty průměrně dosahují -1 - -3°C, teploty v červenci přesahují
průměrných 20 °C.
Srážkové úhrny jsou průměrné vzhledem k České republice, tedy průměrně kolem 600
mm/rok.
Převážně proudění větru je západní a severozápadní.
Hydrologické poměry obce
Obcí protéká jeden z přítoků Spáleného potoka, který je pravostranným přítokem říčky
Trkmanky. Celá oblast je povodím řeky Dyje, Moravy a úmořím Černého moře. Vzhledem
k nízkému vodnímu stavu vody v potoce nemá obec problém se záplavami.

Vegetace
Poloze Věteřova v pahorkatinné oblasti odpovídá i vegetační pokryv. Na východ a jih od obce
se rozkládá smíšený bukový a bukovo-dubový les, místy prostoupený smrkovou
monokulturou. Na exponovaných místech nalezneme borovice (lokalita „Písečňák). Jižně od
obce nalezneme stepní krajinu s bohatou travní květenou a ojedinělými keři.

Socioekonomická charakteristika obce Věteřov
Administrativní členění
Obec Věteřov je samostatným administrativním celkem s označením „obec“ (NUTS V).
Hierarchicky spadá pod pověřený úřad v Kyjově, v bývalém okrese Hodonín. Věteřov je
součástí Jihomoravského kraje a NUTS II Jihovýchod.
Velikost katastrálního území je 818 ha, z toho zastavěná plocha tvoří 11 ha.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel Věteřova kolísá v posledních letech kolem čísla 525. K 31. 12. 2007 byl počet
obyvatel 535. Z toho 269 mužů a 249 žen. Přirozené pohyb obyvatel se rovná nule. V r. 2007
se narodilo 5 dětí a zemřelo stejný počet občanů. Větší pohyb můžeme pozorovat v migraci
obyvatel. Za poslední rok se přistěhovalo 24 občanů a vystěhovalo se 6 obyvatel. Migrační
saldo tedy tvoří + 18.
Ve struktuře obyvatelstva převládá věková kategorie 15-59 let. V obci žije 325 obyvatel
v tomto věku. Dětí mezi 0-14 lety nalezneme 78. Zbytek obyvatel tvoří lidé nad 60 let.
Hospodářství
Obec Věteřov můžeme nazvat jako ryze zemědělskou s malým zastoupením průmyslových
subjektů a podprůměrnou úrovní služeb. Hlavním zemědělským ekonomickým subjektem je
zemědělské družstvo Věteřov, patřící pod firmu ZD Strážovice. V obci dále funguje
myslivecká společnost starající se o lesy v katastru obce.
V průmyslové oblasti najdeme dřevozpracující soukromé subjekty (stolařství), dále
instalatérské, elektrikářské či stavební firmy a soukromé osoby.
Hospodářský sektor služeb je zastoupen místní samosprávou s devíti členným
zastupitelstvem a starostou obce p. Josefem Lejskou. V obci dále nalezneme mateřskou
školu, detašované pracoviště obvodního doktora, veterinární ordinaci, obchod a dvě
hospody. Z dalších soukromých osob podnikajících v oboru služeb můžeme jmenovat
autodopravu, cukrářství, daňové poradenství aj.
Turistický ruch
V současné době Věteřov nabízí na svou velikost docela dost turisticky atraktivních míst či
událostí. Co stojí za zmínku je nejvyšší bod katastru Babí lom s nádherným rozhledem na
Dolnomoravský úval. Do budoucna se zde uvažuje o stavbě rozhledny. Obcí prochází
Kyjovská vinařská stezka, která zejména v letním období přivádí nemalé množství turistů.
Dalším cílem je novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje a secesní fara. Nad obcí pak ční
kopec pojmenovaný „Vala“, kde ve středověku stávala hradní tvrz. Naproti „Valům“
nalezneme kopec další místními nazývaný Lysé hory, kde bylo objeveno pravěké osídlení.

Předměty z vykopávek jsou uloženy v Národním muzeu v Praze a celá sbírka je nazvána jako
Věterská kultura.
Každoročně se lidé do obce vydávají na malou pouť 5. července do místního kostela.
Vrcholem celého roku jsou velké hody pravidelně na konci měsíce října.
Můžeme říci, že největším nedostatkem v efektivnějším využití místních zajímavostí je špatná
dopravní dostupnost, neochota domácích a malá reklama.
Zajímavosti
Zajímavostí obce je především její historie. Více o ní na oficiálních stránkách obce.
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