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Vánoce dospělých
Jan Skácel
Radostí dětí ohřejí si ruce,
budou se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
a bílou nití zaobroubí mráz
to roztřepené,
co se v nich obnosilo za tak dlouhá léta …
A budou trošku veselí
a trošku smutní
a trošku pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů před jejich tváře
a zamrzne do opuštěných ulic
A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní
půjdou si po večeři na procházku
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
bude se snažit být ten den dospělejší,
pečovat o toho druhého,
protože venku je kluzko
a uvnitř …VÁNOCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při vánočním shonu a všech přípravách, které patří k těmto svátkům si
udělejme chvilku a zavzpomínejme na rok 2007, který spěje ke svému konci. Pro
někoho byl úspěšný, pro někoho méně.
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím obecního zpravodaje seznámil se vším,
co se nám více či méně podařilo.
Občané se mě často ptají, jestli bylo nutné zadlužit obec hned na začátku
tohoto volebního období. Chtěl bych znovu vysvětlit, že k tomuto zadlužení bohužel
muselo dojít.V podmínkách ministerstva financí o udělení dotace na rekonstrukci
školy bylo dokončení prací a jejich kolaudace dané určitým termínem.
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V prosinci 2006 na dokončovací práce nebyly již v obecním rozpočtu
prostředky a obci hrozilo, že v případě nedodržení výše zmíněných podmínek by byla
nucena vrátit celou částku 5.000.000,- Kč, poskytnutou v dotaci. Dokončení částečné
rekonstrukce základní školy na víceúčelovou budovu jsme nakonec zvládli s menším
prodlením, za což nám byla udělena pokuta ve výši 250.000,- Kč. Řádným a
odůvodněným odvoláním k finančnímu úřadu v Brně nám však byla i tato pokuta
prominuta.
Byla opravena autobusová zastávka. Bohužel, ne všichni naši občané se v ní
dokáží chovat kulturně a na omítkách se objevily zanedlouho kresby a dokonce
šlápoty od obuvi.
Opravili jsme střechu márnice a sociální zařízení u hřbitova. Bylo zde
plánováno vybudovat i malé parkoviště pro rodinné příslušníky našich zemřelých
občanů, aby se jim ulehčila manipulace s přivezenou výzdobou hrobů, bohužel
část obecního zastupitelstva tuto akci nepodpořila a výstavba tohoto parkoviště
nemohla být provedena.
Vybudovali jsme nový přístupový chodník do místní tělocvičny.
Obec pokračuje v zajišťování rozvozu obědů pro naše seniory zaměstnankyní
obce a jsem tomu velmi rád, protože alespoň takto můžeme našim starším občanům
poskytnout malou službu za jejich celoživotní práci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na reprezentaci naší
obce, ať už vystoupením na Slováckém roku, pěkným programem ke dni matek,
důstojným průběhem našich již tradičních hodů a také všem, kteří se podíleli na
pěkném přivítání poutníků na Velehrad.
A co plánujeme dále? …hned na začátku nového roku chceme zahájit
rekonstrukci obecního bytu v budově školy, provést opravu místní komunikace na
Náduličkách a v Hložách, prodloužení pod místním fotbalovým hřištěm.
Dále plánujeme dokončit územní plán, zahájit přípravu podkladů a projektů na
vybudování čističky odpadních vod, rekonstrukci soch Sv. Jana a Sv. Trojice, ořez
přeschlých větví u kostela a u hřbitova, kde již hrozí poškození majetku nebo
v horším případě zranění chodců.
Chceme pokračovat v dalších pracech na rekonstrukci školy, dát jí novou
fasádu se zateplením, vyměnit zbývající okna v tělocvičně za nová, zrekonstruovat
rozvody elektřiny a vytápění v budově.
O vánocích bývá zvykem, že se lidé obdarovávají ... chtěl bych vám dát
alespoň malý dárek formou vánočního přání :
Vážení občané, k nastávajícím svátkům a vlastně i k nastupujícímu novému
roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví, vzájemné lásky, úcty k životu a hlavně
dobrou vůli. Bez lidí dobré vůle by byl náš život promarněný a naše snaha tady
něco zanechat pro budoucí generace zbytečná. Tak tedy
POKOJ VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE
starosta obce Josef Lejska
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Tradiční krojované hody - ohlédnutí
Hody byly … hody budů ...
Již po 105. jsme ve Věteřově slavili tradiční krojované hody.
Podle starých zvyků, které se pořadatelé snaží dodržovat, začaly hody v sobotu
průvodem s káčerem po dědině. Obešli se stárci, šlo se ke starostovi a na závěr se
hrálo na faře, kde stárci pozvali pana faráře na hodovou zábavu.
Večer se konala již tradiční hodová veselice s věncem a káčerem.
V neděli přišli všichni krojovaní na mši svatou, kterou sloužil opat Marian Kosík.
Rád bych připomenul zejména naší mládeži, že hodové zvyky nejsou jen zpěv
a veselí, ale také vzpomínka na naše předky, kteří se svojí moudrostí a velkým úsilím
dokázali postavit náš kostel.
22. října roku 1902 byl totiž náš kostel ve Věteřově vysvěcen a od tohoto roku se
vždy slaví ve Věteřově krojované hody.
Také „hraní“ u fary má svoji dlouholetou tradici. Tímto způsobem jsme vždy
vyjadřovali našim duchovním správcům, že patří neodmyslitelně k veškerému dění
v naší obci – ne vždy to bylo jednoduché, především v dobách minulého režimu.
Proto mějme na paměti, že hody ve Věteřově mají staré kořeny, které je naší
povinností udržovat pro další generace.
Na závěr bych chtěl poděkovat krojovaným a všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na pořádání letošních krojovaných hodů – zejména členům TJ
Sokol Věteřov a kulturní komisi Obce Věteřov.
Josef Lejska
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Myslivecké sdružení Větrov Věteřov
Myslivecké sdružení Větrov hospodaří na 833 ha honebních ploch, z toho je
300 ha lesa pronajatého od Lesů ČR. Sdružení má 8 členů a 2 hosty.
Na tuto honitbu používá MS 3 lovecky upotřebitelné psy. Členové se starají o 8
krmelců a slanisek, 6 zásypů a 1 napajedlo pro zvěř. Kmenové stavy zvěře v naší
honitbě jsou 40 ks zvěře srnčí, 145 zajíců a 130 bažantů. Minimální stavy zvěře pro
naši honitbu jsou 12 ks zvěře srnčí, 40 zajíců a 40 bažantů.
Plán lovu pro rok 2007 – 12 ks zvěře srnčí, 5 zajíců a 30 bažantů.
Odloveno bylo v tomto roce prozatím 10 ks zvěře srnčí, 4 zajíci a 20 bažantů.
Dále byly v tomto roce odloveny 2 kuny, 5 lišek a 7 toulavých koček.
Všichni členové našeho mysliveckého sdružení jsou povinni se řádně starat o
přidělená myslivecká zařízení a chod celé honitby dle zákona o myslivosti, což je
kontrolováno mysliveckou stráží a mysliveckým hospodářem.
Předseda MS Větrov Věteřov Radek Lorenc

Mateřská škola
Malování na zdi
Děti si se svými rodiči vymalovaly stěny zatím prázdné místnosti v budově školy
sousedící s mateřskou školou. Nyní ji využívají jako „tělocvičnu“, když je špatné
počasí a nemohou jít na vycházku.
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Návštěva Mikuláše, čerta a anděla 5.12.2007. Nadílku dětem připravily zaměstnanci
obecního úřadu

Zaměstnanci MŠ se tradičně představují na Vánočním jarmarku v ZŠ Archlebov.
Velkou chaloupku darovala dětem z MŠ paní Jindra Lejsková.
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Vánoční besídka 18.12.2007. Pěknou vánoční atmosféru v MŠ doplnili svým zpěvem
zpěváčci pod vedením p.Pospíšilové.

Ivana Moudrá

TJ Sokol Věteřov
Vážení sportovní přátelé, chtěli bychom Vás seznámit s výsledky podzimní části
soutěže ročníku 2007-2008.
Žáci – přes úvodní těžké začátky, kdy se utvářelo nové mužstvo jsou výsledky
uspokojivé. Tým pod vedením trenéra D.Opatřila skončil uprostřed tabulky a hodně
se lepší zápas od zápasu. Cílem mužstva je stabilizování kádru a umístění do 4. místa.
Dorost – mužstvu se daří převážně na domácím hřišti, kde všechna utkání
vyhráli. Venku předvádí nevyrovnané výkony, ale to je asi nováčkovská daň. Tým
skončil uprostřed tabulky. Cílem je hrát v horní polovině tabulky, což je reálné
umístění. Velký problém je s docházkou místních kluků, které bychom chtěli tímto
vyzvat k lepší docházce.
1. mužstvo – závěr podzimu se mužstvu moc nevydařil. Za poslední 4. zápasy
uhrálo pouze 1 bod. V tabulce kleslo do spodní poloviny. Cíle, které jsme si dali
(postup do 3 třídy, …), dostaly velké trhliny, ale naděje umírá poslední. Proto je
potřeba od 1. jarního kola bojovat o každý bod do tabulky, aby náš cíl byl realizován.
TJ Sokol ve spolupráci s kulturní komisí uspořádal tradiční „Velké hody“. I přes
velkou nepřízeň počasí se tradičně vydařily. Tímto chce výbor TJ Sokol poděkovat
všem, kteří se na hodech organizačně podíleli, zejména krojované mládeži, která má
tu největší zásluhu.
Závěrem chceme popřát příjemné prožití svátků Vánočních a vše nejlepší
v novém roce 2008.
Výbor TJ Sokol Věteřov
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Marek Vavřina

Futsal – Věteřovští kohúti
Oddíl futsalu FC Kohúti Věteřov dokončil v sobotu 15.12. podzimní část
okresního Joma přeboru Hodonín. Po velmi nadějném startu soutěže, kdy mužstvo
atakovalo špičku tabulky, přišly nevyrovnané výkony, které vyvrcholily zbytečnou
ztrátou téměř vyhraného zápasu se Strážnicí. Tým nakonec se ziskem dvanácti bodů
přezimuje na rozhraní boje o postup do play off.
Poslední výsledky :
Stamaho Hodonín – Kohúti Věteřov
Bulldogs Hodonín „B“ – Kohúti Věteřov
Oranjes Dubňany „B“ – Kohúti Věteřov
Kohúti Věteřov – Veselský výběr Veselí
Kohúti Věteřov – Futsal Strážnice

6:3
5:0
3:7
3:8
3:4

(3:0)
(1:0)
(1:2)
(3:4)
(2:1)

Tabulka Okresního Joma přeboru po podzimní části :
1. Stamaho Hodonín
2. Kvasaco Vacenovice
3. Bulldogs Hodonín B
4. Oranjes Dubňany B
5. Veselský výběr
6. Futsal Ždánice
7. Futsal Strážnice
8. Kohúti Věteřov
9. Hurá Team Kyjov
10. Predators Ratíškovice
11. BH Svatobořice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
6
5
5
4
4
3
1
0

1
0
2
2
1
0
0
0
1
1
0

1
2
1
2
4
5
6
6
6
8
10

71:27
62:27
49:23
49:36
73:32
58:58
52:60
38:48
42:65
31:55
14:106

25
24
23
20
16
15
12
12
10
4
0

Vedení klubu děkuje všem organizátorům, kteří časově i finančně podporují
činnost FC Kohúti Věteřov, dále všem sponzorům, poctivým a obětavým hráčům,
fandům, příznivcům a přátelům.
Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce 2008.
Miloslav Křešťák
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Z „nebeské pošty“
Milý Bože! Vánoce by měly být dřív, protože děti nemůžou přece vydržet být tak
dlouho hodné.
Tvá Bětka
Milý Bože! Dej prosím ještě nějaký svátek mezi Vánoce a Velikonoce. Teď tam není
nic, co by za to stálo.
Vašek
Milý Pane Bože! Nosí ti také o vánocích dárky Ježíšek, nebo na něho už také
nevěříš?
Ludmilka 7 let

INFORMACE ZPRAVODAJE

Vážení občané, vydáním tohoto čísla máme za sebou první rok Věteřského
zpravodaje. Když jsme s realizací tohoto nápadu začínali, vůbec jsme netušili, jak to
dopadne a zda to nakonec nebudeme chtít vzdát hned na začátku – budeme mít vůbec
co do toho zpravodaje dávat ?
O to příjemnější bylo překvapení, když jsme zjistili, že se dá i ve Věteřově najít
řada „šílenců“, kteří jsou ochotní věnovat nemalou část svého volného času pro
organizování činností spolků a sdružení, pořádání různých akcí ve snaze pobavit sebe
i druhé a také podpořit tradice naší obce – buď ty nově vytvářené ale hlavně ty
předávané z generace na generaci.
A právě díky jejich iniciativě se nám daří dávat dohromady informace o těchto
akcích, často včetně případných fotografií. Nedisponujeme žádným redakčním
týmem, takže jsme vděčni za každý příspěvek, který se k nám dostane.
Také technické možnosti jsou zatím dost omezené a řada věcí se dělá doslova na
koleně – nebo spíš na podlaze obýváku ☺.
V dalších vydáních chceme seznam rubrik rozšířit o společenskou kroniku a
v informacích z obecního úřadu pravidelně doplňovat výtahy ze zasedání obecního
zastupitelstva. Také bychom rádi zabrousili trochu do historie naší obce – zdrojů jsme
zjistili poměrně dost.
Dovolte mi, abych všem, kteří se na našem zpravodaji jakkoliv podílí,
poděkoval a jejich jménem Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody…a nashle v dalších číslech
Věteřského zpravodaje v roce 2008.
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