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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
v loňském roce se konaly volby do
obecních zastupitelstev. V naší obci
došlo k výměně osmi, tedy téměř
všech zastupitelů. Období po volbách nebylo pro nikoho ze zvolených jednoduché. Za sebe bych
chtěla poděkovat všem, kteří mi věřili a podporovali mě. Budu se snažit,
abych vaši důvěru nezklamala. Ráda
bych také poděkovala všem bývalým členům obecního zastupitelstva,
zejména pak bývalému starostovi
a místostarostce za jejich odvedenou práci. Nám novým zastupitelům
přeji, abychom spolu dokázali komunikovat, řešit problémy a společnými
silami pracovat ku prospěchu Věteřova.
Na rekapitulaci loňského roku z pohledu starostky je, po mém teprve
čtyřměsíčním působení, příliš brzy.
Raději pár slov o současné situaci.
Aktuálně pokračujeme na tvorbě
územního plánu, zažádali jsme o dotaci z Jihomoravského kraje z dotačního programu Dotace na zpracování územních plánů.
Právě probíhá výběrové řízení na výstavbu Zázemí pro maminky s dětmi
– vybudování herních a odpočinkových prvků, na které obec získala
grantový příspěvek 100 000,- Kč od
MND.
Od března zaměstnala obec tři
uchazeče o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací díky dotaci
z Úřadu práce. S jejich pomocí bude-
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me moci udržovat víceúčelovou
budovu a veřejná prostranství
v obci. Začali jsme úpravou zeleně
v obecních parcích a úpravou okolí
Božích muk u Cihelny. Chtěla bych
vám poděkovat, že také vy, občané,
velkou měrou přispíváte k upravenosti a čistotě obce tím, že se staráte o své předzahrádky a chodníky
před svými domy. Jsem ráda, že vám
vzhled obce není lhostejný.
Dále diskutujeme o budoucnosti
naší MŠ. Jako první krok ze strany
obce obdrželi rodiče dětí mladších
šesti let anonymní dotazník, ve kterém měli možnost vyjádřit se k aktuální situaci v mateřské škole a sdělit
své požadavky. Druhým krokem
bude schůzka s těmito rodiči, s paní
uč. Ivanou Moudrou a zástupci obce.
Nejčastějším požadavkem rodičů je
prodloužení pracovní doby. I to bude
tématem naší schůzky. Uděláme vše
proto, aby školka v naší obci zůstala
zachována. Obec doplácí na provoz
a platy pedagogů nemalé peníze ze
svého rozpočtu. Prodloužení pracovní doby by samozřejmě znamenalo mnohem dražší provoz. Vstřícné
kroky ze strany obce však nestačí,
je třeba, aby vyšli vstříc i rodiče dětí
a věteřskou školku či prodlouženou
pracovní dobu opravdu využívali.
Pro občany, kteří nemají možnost
poslechnout si hlášení obecního
rozhlasu, jsme zavedli novinku na
internetových stránkách Věteřova.
V nové kolonce Hlášení obecního
rozhlasu nyní najdete všechny informace, zprávy a novinky obecního

úřadu. Adresa webových stránek je
www.veterov.eu
Plánujeme také spoustu kulturních
a sportovních akcí. Už letos bych
chtěla obnovit tradici Vítání občánků. Také bych chtěla, abychom se
více setkávali s našimi staršími spoluobčany.
V letoším roce se opět po čtyřech letech koná Slovácký rok v Kyjově. Věteřáci se zúčastní průvodu, připravujte, perte a žehlete kroje, ať je nás co
nejvíce. Autobus pro účastníky bude
zajištěn.
Je toho hodně, co můžeme v naší
obci zlepšit a na vše nám nebudou
stačit peníze z obecního rozpočtu.
Budeme se proto snažit o získání finančních prostředků formou dotací.
V loňském roce začalo nové programové období 2014 – 2020. Přesný
harmonogram dotačních výzev však
zatím zveřejněn nebyl. Zatím nikdo
neví, jaké projekty budou podporovány. S největší pravděpodobností
by konkrétní výzvy měly být vyhlášeny nejdříve v druhé polovině tohoto
roku. Tento čas bychom tedy měli využít na plánování a strategii, co vlastně chceme a hodláme budovat a na
přípravu projektů.
Na závěr nezbývá, než popřát vám,
ať každý váš den je naplněn radostí,
láskou a porozuměním. Ať nehledáme to, co by nás rozdělovalo. Naopak
hledejme každý to, co nás spojuje.
Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch.
Vaše starostka
Hana Kolaříková
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Věteřský zpravodaj začal vycházet v roce 2007 jako čtvrtletní periodikum, později vycházel ve dvou či jednom výtisku ročně. V loňském roce nebylo vydáno žádné číslo
zpravodaje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na vydávání obecního zpravodaje a obnovili tak tuto
tradici, na kterou my můžeme a moc rádi navážeme.

Jelikož dále pokračujeme na tvorbě
územního plánu, chtěla bych stručně
shrnout dosavadní postup a nastínit
další kroky.
O pořízení územního plánu Věteřov
rozhodlo zastupitelstvo obce Věteřov na zasedání dne 13. 4. 2012,
které zároveň určilo zastupitele pana
starostu Josefa Lejsku a následně
paní starostku Mgr. Hanu Kolaříkovou, jako spolupracovníka s pořizovatelem územního plánu. Obec dopisem požádala Městský úřad Kyjov

Nový zpravodaj bude vycházet ve větším formátu jednou ročně jako neperiodická publikace, vždy na začátku
kalendářního roku. Bude jakýmsi poohlédnutím za předešlým rokem.
Věřím, že se vám zpravodaj v novém kabátě bude líbit.
Přivítáme také vaše příspěvky a připomínky, které můžete v průběhu celého roku nosit na obecní úřad nebo
posílat na e-mailovou adresu ou.veterov@worldonline.
cz. Děkujeme.
Hana Kolaříková

o pořízení výše uvedeného
územního plánu.
Návrh zadání ÚP Věteřov byl
vypracován pořizovatelem, následně projenán a zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím
a krajskému úřadu. Byl také vystaven
k veřejnému nalédnutí na Městském
úřadě v Kyjově a Obecním úřadě ve
Věteřově v termínu od 12. 2. 2014 do
17. 3. 2014 a také na webových stránkách Věteřova a Kyjova. Na základě
nových požadavků a podnětů byl
návrh zadání upraven a předložen ke
schválení. Upravené Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem dne 11. 4. 2014.

V květnu bude zahájena výstavba dětského hřiště. Toto
hřiště s herními prvky a lavičkami vznikne v parku před
školou. Jedná se o projekt Zázemí pro maminky s dětmi
– vybudování herních a odpočinkových prvků. Tento
projekt vznikl za přispění společnosti MND a.s., Hodonín,
v rámci grantového programu.

Na základě výběrového řízení byl vybrán a na 30. zasedání Zastupitelstva
obce schválen projektant Ing.arch.
Milan Hučík z firmy AR Projekt, s.r.o.
Brno, aby vypracoval Návrh územního plánu Věteřov.
Návrh je nyní hotov a dalším krokem bude společné jednání, které
se uskuteční 28. 4. 2015, a kterého
se zúčastní všechny dotčené orgány.
Výsledek společného jednání bude
zveřejněn. Občané budou moci do
30 dní podat písemné připomínky.
Připomínky pak budou vyhodnoceny a bude navržen další postup.
Hana Kolaříková

Díky tomuto programu získala obec Věteřov v loňském roce od společnosti MND a.s. grantový příspěvek
100 000,- Kč. Tato částka společně s finančními prostředky z rozpočtu obce bude použita na nákup herních prvků a mobiliáře.
V souvislosti s MND a geofyzikálním průzkumem nejde
nezmínit vaše časté stížnosti ohledně nepořádku na silinici. Tento průzkum provádí Geofyzika Toruń. Vždy jsme
po nich vyžadovali nápravu, ne vždy to dopadlo podle
našich představ. Průzkum skončil koncem března, stále
ještě řešíme s panem Benadou některé následky „vpádu
Poláků“ na naše polní cesty a pole. Jakmile to počasí dovolí, vše by mělo být uvedeno do původního stavu.
Hana Kolaříková
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V letošním školním roce 2014/2015
nastoupilo do MŠ ve Věteřově 8 dětí.
Z toho jsou 4 předškoláci, ti nastoupí po prázdninách do 1 třídy. Máme
více prostoru na výtvarné a pracovní činnosti, pokusy, experimenty…
Přínosem pro zdravý rozvoj dětí je
zachování kuchyně. Strava od paní
kuchařky Lipovské je vždy čerstvá,
kvalitní, připravovaná podle nejpřísnějších norem. Vaříme i z potravin od
místních pěstitelů /brambory, cibule,
med/.
Ještě bych se ráda vrátila do 1. poloviny roku 2014 – tedy pro nás do
2. pololetí škol. roku 2013-2014. To
do MŠ docházelo 12 dětí. Od ledna
do června jsme uspořádali řadu zdařilých akcí pro naše děti. K nim patří
tradiční karneval. Připravujeme ho
vždy v únoru, ve spolupráci s kulturním výborem obce. Účastní se ho
také všechny věteřské děti. Chci poděkovat všem rodičům i sponzorům,
kteří se na organizaci karnevalu každoročně podílejí. Zdařilá bývá i oslava Dne dětí. Loni probíhala na hřišti
u školy pod názvem Indiánské odpoledne. Připravené soutěže a atrakce
si užily děti i dospělí. Také vystoupení malí námořníci z MŠ, kteří se maminkám předvedli při oslavě jejich
svátku, se všem líbili.
Z dalších akcí MŠ zmíním pravidelné návštěvy loutkového představení v Archlebově, celodenní výlet na
Babí Lom, účast nejstarších dětí na
plaveckém výcviku v krytém bazéně
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ve Bzenci a společný
výlet MŠ z Archlebova
a z Dražůvek do leteckého muzea v Kunovicích a do kovozoo ve
Starém Městě.
Především zaměstnaným rodičům vycházíme vstříc s docházkou
dětí do MŠ o velkých
ě
prázdninách. Provoz MŠ jje v měsíci červenci střídavě ve školkách
v Archlebově a ve Věteřově.
I v tomto školním roce 2014-2015
máme pro děti připravený pestrý
a kvalitní vzdělávací program. Naší
prioritou je práce s předškoláky, snaha připravit je co nejlépe na vstup do
1. třídy. Spolupracujeme s p. Pelclovou,
specialistou z pedagogicko -psychologické poradny. Děti prochází testem
školní zralosti a podle potřeby pak navštěvují logopedické cvičení na nápravu špatné výslovnosti nebo grafomotorický kurz, který usnadňuje dětem
ve škole nácvik psaní. P. ředitelka školy
v Archlebově každoročně vede pro budoucí prvňáky tzv. edukačně stimulační kurz, kde se děti učí lépe soustředit,
komunikovat, spolupracovat. Seznámí
se s prostředím školy i budoucími spolužáky z Dražůvek a Archlebova.
Náš třídní vzdělávací program je zaměřen na poznávání a ochranu přírody v okolí našeho domova, seznamování se s tradicemi, kulturním
a společenským životem. Podzimní
měsíce jsme se v činnostech věnovali
potravinám. Téma jsme nazvali „cesta potravin“. Děti
získávaly poznatky o potra-

vinách rostlinného a živočišného původu a jejich cestě na náš talíř. Např.
jsme připravovali čaj s nasbíraných
a usušených plodů, z kynutého těsta
se nám podařily křupavé rohlíky jako
z pekárny. Podzimní činnosti jsme završili zahradní slavností s rodiči. Děti
pro ně připravily dárky z přírodnin,
s p. učitelkou upekly štrúdl, ozdobili
si dýně, které si vypěstovaly na svém
záhoně na školní zahradě.
Společné setkání rodičů a dětí se
uskutečnilo v MŠ i v adventu při nadílce s Mikulášem, andělem a čertem. Děti se zde předvedly krátkým
vystoupením a každý si zde mohl nazdobit svůj adventní věnec. Výrobky
z naší MŠ každoročně prezentujeme
na vánočním jarmarku v Archlebově.
Nyní máme za sebou pololetí, zápisy do 1. třídy. Na konci ledna jsme
se s myslivci prošli ke krmelcům
a přinesli lesní zvěři něco na zub. Také
organizace karnevalu ve spolupráci
nových členů kulturního výboru byla
výborná. S dětmi už se těšíme na
jaro. Připravujeme celou řadu tradičních akcí a výletů např. oslavu Dne
dětí, návštěvu divadla v Brně nebo
akci v „Oškorušáku“.
Ivana Moudrá, učitelka MŠ

3

Věteřský zpravodaj

S pojmem Místní knihovna ve Věteřově je neodmyslitelně spjat pan učitel Mgr. Jiří Bábíček. Na tomto místě
bych proto moc ráda připomněla důležité životní momenty rodiny Bábíčkových, kteří jako učitelé a obyvatelé
Věteřova bohatě přispívali a stále přispívají ke kulturnímu životu v obci. Požádala jsem paní Marii Bábíčkovou
o pár vzpomínek z jejich života.

Manželé Bábíčkovi
Rodina Bábíčkova se přistěhovala do Věteřova v říjnu 1960.
Paní Marie Bábíčková nastoupila od 1.listopadu 1960 jako
učitelka zdější trojtřídní základní školy. Jiří Bábíček působil
od 1.září 1960 jako učitel 2. stupně na ZŠ Archlebov.
V té době učitelé, kromě vyučovacích povinností, museli
vést PO nebo nějaký kroužek (zdravotní, sportovní, pěvecký apod.). V místě bydliště jim MNV byly přidělovány
funkce podle potřeb složek Národní fronty.
Pan jiří Bábíček byl několik let předsedou školské a kulturní komise, předsedou Svazarmu, předsedou SČSP,
předsedou SOZ. Později nacvičoval s dospělými programy pro různé obřady SOZ. Několik let vedl ženský pěvecký sbor při ČSŽ. Velmi rád nacvičoval programy s národopisným kroužkem. Sestavil několik pásem: Šlahačka,
Na pastvě, U muziky, Královničky, Na řemesla, Ženit se
či neženit. S těmito pásmy vystupovala mládež i dospělí v Klenotnici, v hlavních i dětských pořadech v Kyjově
u příležitosti Slováckých roků. Několikrát se zúčastnili se
svým vystoupením Národopisného festivalu v Miloticích,
ale také v Krumvíři, Tvrdonicích, Žarošicích, Archlebově,
Ždánicích. Starší mládež pod jeho vedením tančila Moravskou besedu ve Věteřově, v Kloboukách u Brna, ale
také v Brně a v Praze. Krojovaní z Věteřova byli účastni
krajských dožínek v Brně, Hodoníně, Hradci Královém. Od
roku 1962 nacvičoval s věteřskou chasou hody a ostatky.
Připravoval žáky na různé pěvecké soutěže: O věneček
Fanoše Mikuleckého (Hodonín), Vyletěla holubička (Ky-
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jov) a úspěšní byli také zpěváčci z Věteřova při televizní
soutěži Zazpívej, slavíčku. S mužským sborem každý týden nacvičuje místní a slovácké písně. Mužský sbor má
za sebou mnoho zdařilých vystoupení v okolních obcích,
ale také několikrát na Slovensku, v Praze, v Brně, v Týnci
u Olomouce, Buchlovicích. Bez mužského sboru se neobejde žádná kulturní akce ve Věteřově. Podle možností
se snaží vypomáhat kostelnímu sboru.

Jiří Bábíček – knihovník
Již v roce 1960 mu byla svěřena funkce knihovníka místní lidové knihovny. Knihovnu převzal po p.uč. J. Jetelinovi. Dříve se hodně četlo, bylo hodně čtenářů dospělých
i dětí. Rozšíření komunikačních prostředků dává lidem
dostatek zábavy i ponaučení a knihy zůstávají stranou.
Děti do knihovny téměř nechodí. Od 1. května bude
knihovna předána novému knihovníkovi. Pan uč. Bábíček byl knihovníkem téměř 55 let.
Jménem obecního zastupitelstva i jménem všech občanů Věteřova, bych chtěla panu Bábíčkovi poděkovat za
jeho dlouholetou a obětavou práci pro místní knihovnu
a za jeho obrovský přínos pro kulturní život v naší obci.
Jeho práce si moc vážíme a do dalších let mu přejeme
hlavně hodně zdraví, optimismu a životního elánu do
další práce.
Hana Kolaříková
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I když je muzeum ve Věteřově otevřeno jen příležitostně, neznamená
to, že se v něm nebo kolem něj po
celý rok nic neděje. Nadále třeba pokračujeme v projektu „Beseda u stařenky“.V loňském roce jsme besedy
přesunuli ze zasedací místnosti do
přírody. Oslovili jsme některé naše
vinaře a v průběhu roku jsme dokumentovali jejich práci, jejímž výsledkem bývá příjemné posezení u „nápoje bohů“ – vína.Každý, kdo vlastní
větší či menší vinohrad, ví, co se skrývá za prací ve vinohradu. První záběry jsme provedli již v únoru a pak
pokračovali měsíc co měsíc ke kýženému výsledku. Bohužel, kvůli krajně
nepříznivému počasí v září a říjnu se
nám nepodařilo zaznamenat to nejdůležitější – vinobraní a výrobu vína.
Proto budeme v letošním roce pokračovat dál. Záměrem není porovnávat
zručnost při práci, zkušenosti nebo
kvalitu vína, cílem tohoto dokumentu je zaznamenat výrobu vína ve Věteřově pro budoucí generace. Využiji
příležitosti oslovit naše spoluobčany
a požádat je, aby, pokud vlastní jakékoliv fotografie, na kterých jsou
zachyceni vinaři, jejich vinohrady
a práce na nich, sklepy a výroba vína
… prostě vše, co s vinařstvím souvisí,
zda by je mohli zapůjčit k archivaci.
V srpnu proběhla v budově bývalé
školy výstava fotografií zachycující
historii Věteřova. Návštěvníci mohli
shlédnout část snímků, které se nám
podařilo již zarchivovat. Byly to fotografie archeologického ústavu v Brně
zachycující vykopávky z okolí Věteřova, záběry na nichž bylo možné si
porovnat, jak se měnil vzhled některých částí naší obce, školní fotografie, záběry z počátků mysliveckého
sdružení, přehlídku všech starostů
obce a předsedů národního výboru
za posledních 100 let, novou dokumentaci k obětem II. světové války
(pana Antonína Korvase a Vratislava
Mynáře). Dále zde mohli návštěvníci
shlédnout poprvé po desítkách let
www.veterov.eu

jeden z velkých unikátů našeho muzea, který věnoval pan Petr Staněk
a to původní starou oponu divadelního spolku působícího ještě v hospodě. Bylo možné si prohlédnout
další exponáty, které byly zapůjčeny
nebo věnovány našimi spoluobčany
a v našem muzeu ještě vystaveny nebyly. Výstava měla velký úspěch a pro
velký zájem byla prodloužena o další
týden.Na podzim bylo ve spolupráci s panem Kubákem pracovníkem
KAM studia Kyjov, natočeno draní
peří v muzeu. Ve spolupráci s tímto
dokumentaristou budeme nadále
pokračovat. V druhé polovině roku
jsem ve spolupráci se sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu spolupracovala na projektu pod názvem „Ať
tradice žijú a lidé sú šikovní“. Jednalo se podrobné zmapování místních
tradic, zvyků, významných rodáků či
občanů Věteřova, staveb, vzácných
a významných přírodních lokalit
v katastru obce. Díky tomuto projek-

tu, při kterém jsem mapovala i ostatní obce mikroregionu, jsem měla
vzácnou příležitost spolupracovat
s řadou nadšenců a milovníků historie v okolních obcích a tím nejen porovnávat, ale získávat novou inspiraci
k další práci.Velice milou vzpomínkou mi nadlouho zůstane návštěva
muzea dětmi a jejich učitelkami ze
základní školy v Kostelci v lednu letošního roku. Nedokázala jsem si
vůbec představit, jak návštěva cca
40 dětí v muzeu dopadne. Výsledek
byl ale naprosto úžasný. Děti poslouchaly a na závěr mě zaplavily spoustou otázek. Při sledování videozáběrů
z našich besed u stařenky a ukázkami
některých výrobních činností se pak
úplně ztišily a zcela zaujaté vydržely
až do konce promítání dokumentu.
A co dodat na závěr? Velké díky všem,
kteří byli ochotni věnovat svůj volný
čas nejen ke spolupráci na tvorbě
dokumentů ale především při údržbě muzea a pořádání veškerých akcí,
které bych bez těchto dobrovolníků
jen těžko zvládala.
Dagmar Kostihová
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Kalendář uplynulého roku byl pro
náš pěvecký sbor opět slušně zaplněný.
První vystoupení jsme měli 1. března, kdy jsme přispěli ke kulturní
pohodě na Koštu slivovice s pochováváním basy, kterého se zúčastnili i zástupci obce Plavecký Peter ze
Slovenska.
Dál to šlo pak v rychlém sledu.
8. května tvořili někteří členové
sboru soutěžní tým Věteřova na
Bukovanském gulášku a následující
neděli jsme při oslavě Dne matek
přispěli do kulturního programu kytičkou písniček.
7. června se konalo tradiční Setkání
mužských sborů, tentokrát v Želeticích, 28. června jsme byli součástí
výpravy do Plaveckého Petra při příležitosti oslav hodů Sv. Petra a Pavla
a výročí 620 let obce. Přispěli jsme
pochopitelně také k oslavám hodů
při příležitosti svátku našich patronů Sv. Cyrila a Metoděje na farním
dvoře.
12. července se konala v Lovčicích
Beseda u cimbálu, která se už stává
dobrou tradicí za účasti pěveckých
sborů z blízkého i vzdálenějšího
okolí.
Na přelomu července a srpna došlo ve věteřské farnosti k výměně duchovních správců. V neděli
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27. července jsme se rozloučili
s Mgr. Vítem Martinem Červenkou, O.Praem., následující
neděli 3. srpna jsme pak před
kostelem zazpívali novému duchovnímu správci P. Mgr. Pavel
Maria Baxant, O.Cr., který svou
přítomností tak navazuje na
tradici kněží Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou
ve Věteřově.
Následující víkend jsme vystoupili na tradičním Setkání v Jablůnce. V závěru srpna
nás pak čekalo premiérové
vystoupení na Setkání sborů
v Hovoranech, které poněkud
zdramatizovala silná bouřka,
a poslední víkend v srpnu jsme
reprezentovali naši obec v kulturním
programu mikroregionu na Sešlosti
lidu na Babím lomu.
Na svátek Sv. Václava jsme zazpívali
spolu s chlapama z Lovčic u Végrova
kříže, kam se vypravilo procesí z Věteřova.
Při velkých hodech koncem října
jsme podpořili krojovanou mládež
během průvodu obcí. Následovala
pak hlavní akce našeho sboru – Svatomartinské prase. Tentokrát jsme
si jako hosty přizvali Mužský sbor
z Lovčic a Mužský sbor ze Ždánic.
K tanci, zpěvu i poslechu hrála opět

cimbálová muzika Babí lom.
Závěr roku byl pak již v duchu vánočních svátků. Na začátku adventní
doby jsme zazpívali několik adventních písní při Rozsvěcení vánočního
stromu v Sobůlkách. Doma jsme pak
vystoupili 28. prosince u vánočního
stromu spolu s Mužským sborem
z Archlebova.
Uplynulý rok byl pro náš sbor z organizačního hlediska dá se říct přelomový – od 18. února 2014 jsme
registrováni jako spolek pod názvem
Věteřáci, z.s.
Ing. Luděk Kostiha
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Hned 1. 2. 2014 v 0:30 hodin volal
Honzovi Jurůtkovi Lukáš Štipčák, že
v lese nad Věteřovem je spadlý strom
a nelze projet do obce. Jan Jurůtka, Ladislav Chaloupka, Tomáš Kaňa
a další dobrovolníci, za asistence státní policie, strom rozřezali a odklidili
z komunikace. Ráno se na místo činu
vrátili, aby odstranili další strom, který
visel vyvrácený nad silnicí a hrozilo, že
ji zablokuje. Na místo přijela i jednotka SDH Kyjov, povolaná projíždějícím
silničářem, ale jakmile zjistili, že naši
hasiči vše zvládají, odjeli.
V březnu našemu dopravnímu automobilu AVIA končila platnost technické kontroly. Richard Jurůtka, Ladislav
Chaloupka, Jan Jurůtka jsme, pod vedením automechanika Tomáše Kani,
opravili nefunkční ruční brzdu. Dále
byla provedena výměna oleje a filtru
a doplněny provozní kapaliny. STK
a měření emisí proběhlo bez závad.

Avie je sice 40-letý unavený veterán,
ale při soutěžích, cvičeních a zásazích
se cítíme, jako platní a vyzbrojení hasiči.
Dne 24. května jsme jeli na okrskovou
soutěž do Ždánic. Před touto soutěží
provedli Ladislav Chaloupka a Tomáš
Kaňa kontrolu provozuschopnosti
přenosné požární stíkačky. V červenci proběhla soutěž ve Věteřově, která byla úspěšná. V srpnu jsme jeli
na soutěž do Ostrovánek a Ždánic.
V září jsme se zúčastnili hasičského
dne v Lovčicích. Tato akce měla prověřit připravenost techniky a hasičů. Původně měla akce začít houkáním sirén
3. okrsku, aby se vyzkoušelo spojení
a komunikace sborů s dispečinkem.
To se nakonec neuskutečnilo, údajně
pro administrativní složitost. Cvičení
spočívalo v dálkové dopravě vody,
kdy se všechny přenosné požární
stříkačky (PPS) spojí hadicemi a voda

se dopraví ve správném
tlaku a průtoku na kilometrové vzdálenosti. Věteřov
měl za úkol sání z rybníku
a přenos vody do další PPS.
Spojení probíhalo pomocí
vysílaček, kde se hasiči učili správně
hlásit a komunikovat. Po uklizení výstroje a výzbroje proběhly ukázky řezání motorovou pilou, kyjovští hasiči
předvedli na člunu záchranu tonoucího. Dále byly předvedeny prostředky protichemické ochrany, dýchání
z dýchacích přístrojů a vyprošťování
z automobilu.
V říjnu nás vyzval velitel okrsku na
pomoc při pátrání po zmizelé osobě.
Jeli jsme do Ostrovánek. Pátrání se
změnilo v asistenci policii při řešení
sousedských vztahů. Hledaná osoba,
bývalý člen SDH Ostrovánky, byl nalezen u souseda mrtev.
Dále jsme v říjnu pořádali hody. Ohlas
veřejnosti byl kladný a ani finanční
přínos do pokladny sboru není zanedbatelný. Dne 28.11. jsme se s Janem
Jurůtkou zúčastnili odborné přípravy
velitelů.
Na závěr loňského roku jsme uspořádali Silvestrovskou zábavu. Tuto akci
pořádáme již více než deset let.
Děkuji Tomáši Kaňovi za jeho aktivní
přístup při údržbě a opravách AVIE.
Děkuji Ladislavu Chaloupkovi za
údržbu PPS 12. Musím vyzvednout
práci Jana Jurůtky. Má přehled jak
o technice, tak i o administrativě sboru. Jedná s obecním úřadem a vedením okrsku.
V loňském roce se soutěžní družstvo
pod vedením Jana Jurůtky umístilo
v okrsku na druhém místě. Moc děkuji soutěžícím za reprezentaci sboru
a obce a za tento výsledek.
Končné pořadí za rok:
1. Ostrovánky
2. Věteřov
3. Ždánice
4. Lovčice
5. Želetice
6. Archlebov
7. Nenkovice
8. Strážovice
Richard Jurůtka, velitel SDH

www.veterov.eu
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Chov včel má velký význam, zejména pro jejich opylovací činnosti. Opylování zvyšuje výnosy zemědělských
plodin.
Další význam včel spočívá v produkci medu, vosku, propolisu, mateří kašičky, jedu a pylu. Chov včel má i kulturní
význam - včelaření se stalo pro lidi přítažlivým a věnují
mu svůj čas.
To platí i o nás, včelařích z Věteřova. Organizačně spadáme do základní oganizace Českého svazu včelařů Kyjov,
která sdružuje obce z Kyjovska. V naší obci je 12 včelařů
s 53 včelstvy. Naše organizace připravuje pro své členy
odborné přednášky, tématické a kulturní zájezdy, pouť
na Hostýn, včelařský ples (jednou za 2 roky). Kontakt
mezi výborem a námi zajišťuje pan Schovanec Jaroslav.
Včelaření není jenom získávání medu, vosku atd., ale
představuje práci téměř po celý rok. Sezona začíná
v březnu,kdy podle počasí probíhají první prohlídky, aby
se zjistil stav včelstev. Frekvenci prohlídek si každý včelař
určuje sám. Za příznivých podmínek začíná medobraní
již v květnu a končí v červenci. Jejich počet se odvíjí od
klimatických poměrů. Ihned po posledním získání medu
začíná léčení proti roztoči - varroáze (Varroa destructor),
který napadá včelí larvy a tím oslabuje včelstvo. Pro-

Do nové sezony 2014/2015 vstoupil
Sokol Věteřov s nejvyššími ambicemi. V předchozím ročníku se umístil
na druhém místě, proto cílem pro aktuální sezonu bylo hrát o postup do
III. třídy.
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to léčba je zásadní otázkou existence každého včelaře.
V srpnu je nutné provést dokrmování včel cukerným
roztokem. V říjnu až prosinci provádíme další léčbu proti
varroaze. Úspěšnost léčby se zjistí z odběru vzorků měli
(biologické zbytky z včelstva). Odběry se provádí v lednu.
Výsledky se dozvíme v březnu,a začíná nová sezona...
Bohužel se musím zmínit také o tom, že nás opustili dva
naši dlouholetí, zkušení včelaři, pan Jiří Navrátil a pan Josef Blažek- čest jejich památce.
Naopak naše řady rozšířili: pan Josef Adam ml., pan Lukáš
Sovák a paní Ludmila Navrátilová.
Na závěr ještě jedna včelí zajímavost: včely podporují
duševní a fyzické aktivity člověka (včelaře). Vyzařování energie ze včelího společenství dodává sílu a spolu
s konzumací včelích produktů zpomaluje stárnutí a zvětšuje vitalitu člověka, tak proč to s nimi nezkusit?
Václav Bilíček, Jaroslav Schovanec

Začátek soutěže se ale příliš nevydařil. V prvním zápase přivítal Sokol na
svém hřišti soupeře ze Želetic. Zdálo
se, že vše půjde hladce, když ve druhé
půli ukazovalo skóre stav 4:2 pro domácí. Hostům se však podařil nečekaný obrat, v rozmezí
20 minut vstřelili
čtyři branky a nakonec zvítězili 4:6. Další zápas čekal Sokol
nepříjemný soupeř
z Archlebova, kdy
zvláště na jeho hřišti
je to pokaždé velký boj. Ani v tomto
utkání se Věteřovu příliš nedařilo
a uhrál venku jen
remízu 2:2. Po dvou
odehraných kolech

měl tedy Věteřov na kontě pouze jeden bod, což počátečním představám
moc neodpovídalo. V dalším kole však
přišel zlom, Sokol zdolal na domácím
hřišti Vřesovice 7:1 a nastartoval tím
vítěznou sérii. Následovala výhra nad
Svatobořicemi 5:1, poté velmi cenné
vítězství nad Lužicemi 2:1, dále nad
Strážovicemi a Vřesovicemi 2:0, Želeticemi 3:0 a Archlebovem 2:0. Porážka přišla až po sedmi zápasech, kdy
Sokol nečekaně zaváhal ve Svatobořicích a prohrál 3:1. V dalším kole se
měl lámat chleba, Věteřov zavítal na
půdu Lužic, se kterými soupeřil o první místo v tabulce. Zápas byl celkově
velmi vyrovnaný, ale Sokol předvedl
zodpovědný výkon a dokázal soupeře potrestat rychlými brejky. Vybojoval zde cennou výhru 3:2, díky čemuž
si upevnil postavení v čele tabulky. Ve
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zbývajících dvou zápasech už si Věteřov dokráčel k jednoznačným výhrám
5:0 nad Strážovicemi a 9:0 proti Želeticím.
V celkovém součtu je tedy Věteřov
na 1. místě. Po dosud odehraných
13 zápasech má na svém kontě
31 bodů, které získal za 10 výher,
1 remízu a 2 prohry. Celkem nastřílel 47 gólů, to znamená nejvíc z celé
soutěže. Počet obdržených branek
se zastavil na čísle 16, což je také
nejlepší výsledek soutěže. Nejvíce se
na vstřelených brankách podílel Igor
Minčík, kterému se podařilo skórovat
celkem 10krát. Dále následuje Martin

Sklenář (9), František Luža (8), Martin
Koutný (7), Pavel Potáček (4), David
Rybka (2), Denis Sedlář (2), Tomáš
Kořínek (1), Jakub Hudeček (1), David
Řihánek (1), Martin Prygl (1).
Do jarních bojů tedy Sokol Věteřov

vstupuje s náskokem 6 bodů na druhé Lužice, což zaručuje velmi dobrou
výchozí pozici. Doufejme tedy, že se
naváže na výkony z podzimní části
a podaří se konečné první místo uhrát.
Josef Rink, trenér

Vážení čtenáři Věteřského zpravodaje, milovníci přírody a přátelé myslivosti, vstupujeme do snad nejkrásnější
části roku – všude kolem nás se naplno probouzí jaro.
Už při posledním sněhu začalo párování zvěře, při silnějších paprscích zpěvné ptactvo začalo mocně vítat pomalinku přicházející jaro.
Pro nás myslivce s odchodem zimy, byť letos mírné, končí doba nejintenzivnější péče o zvěř. Doba přikrmování
zvěře – a to jek drobné, tak i spárkaté.
Jsme nesmírně rádi, že někteří z Vás a to hlavně ti nejmenší si tuhle práci v zimě za naší asistence vyzkoušeli
a sami i přinesli do krmelce nějakou tu zvířecí dobrůtku.
Je radostí vidět snaživé pomocníky při smysluplné práci,
kdy již od malička získávají pocit zodpovědnosti z dobře
vykonané práce a jen tak na okraj si uvědomují i to, že
nic není samo od sebe a zadarmo. Odměnou účastníků
zimního krmení zvěře byly jak koblihy
a čaj, tak i posezení v příjemně vyhřáté
myslivecké chatě.
Ale nemusí to být žádné organizované
akce, stačí si někdy během zimy do přírody vyjít – a nemusí to být zrovna Rovinka, Skaly, nebo Havránky. Stačí vzít
do kapsy něco suchého pečiva, nebo
trochu zobu pro sýkorky a za zahradou
to nadrobit někde do závětří. Potom si
stoupnout opodál a jen tak v klidu se
dívat. Je to pohled zadarmo a mnohdy
napínavější, nebo naopak veselejší než
televizní reality show.
Tohle je pro nás největší odměna – vidět dobře vykonanou práci, zvěř v dob-

www.veterov.eu
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ré kondici, v rámci naší honitby
i vcelku hojně zastoupenou.
Ano, dalo by se namítat, že bylo
líp a momentální stav stojí za
starou bačkoru – že je zvěř přiotrávená z řepky, že je spousta
zvěře sražena auty, že je zvěř
neustále rušena motorkáři,
čtyřkolkáři, detektoráři a lidmi
vůbec. Nicméně za loňský rok
podařilo se odlovit tři selata,
dva lončáky prasete divokého,
pět srnců, čtyři srny a pět srnčat.
Velice příjemným překvapením
bylo ocenění jednoho ze slovených srnců stříbrnou medailí na
Okresní výstavě trofejí v Kyjově.
Nejsou to závratně vysoká čísla,
ale ani likvidační hodnoty. Stav
zvěře se pohybuje dlouhodobě
zhruba ve stejných počtech. K tomu, aby čísla neměla sestupnou tendenci je odborná práce myslivců a nejen jich
nutná a nenahraditelná.
Navíc při dvou společných honech bylo sloveno třicet
bažantích kohoutů a dva zajíci.
Jak jsme již napsali, v zimě jsme přikrmovali zvěř – i s dětmi. Jenže mi ji krmíme celou zimu. A sledujeme její zdravotní stav, počty, stávaniště. Jít ke krmelci s batohem je
romantika – když je krásně a jdete tak nějak za odměnu.
Jenže když fouká od severu, je pod nulou , tak nakrmit
musíte taky – a to je už pořádná porce, třeba na letošním
sněhu. Jenže ten pocit za to stojí a - povedla se další
akce – oddíl skautů z Kyjova, Podchřibáci, pomohl v rámci klubové činnosti rozebrat dva staré nepoužívané kr-
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melce – a opět se přidala věteřovská mládež.
Na podzim vyvrcholila naše činnost uspořádáním dvou
již zmiňovaných honů a ten 22.listopadu byl i se slavnostní Poslední lečí. A tak se oslavovalo a povídalo a pokuřovalo a taky hecovalo … probírali se myslivecké novinky
a jen malou změnou bylo, že Poslední leč byla po mnoha
letech přesunuta do budovy školy.
Ruku v ruce s péčí o přírodu však se snažíme i pomáhat
kulturnímu životu v naší krásné obci – a to hlavně oblíbenými táboráky na začátku prázdnin a také při jejich zakončení, podařilo se zorganizovat zájezd. Letos by tomu
– dá- li Sv.Hubert nemělo býti jinak.
Nejen posezení a táboráky – po celý rok sbíráme všude po
honitbě PETky, plastikové obaly od potravin, ale také od
olejů – a že to bylo pár igelitových
pytlů. Největší „úklidovou a fyzicky
– zocelovací akcí“ byl loňský úklid
okolí silnice Sobůlky – Věteřov. To
bylo úlovků a trofejí ! Vozík netříděného odpadu jen tak pohozeného kolem silnice jen vzbuzuje
nad některými občany nechápavé kroutění hlavou a vypovídá cosi
a úrovni jedince lidského rodu.
No, abychom nekončili lamentací – zkuste si vyjít do přírody kolem Věteřova, na chvilku zpomalit
a podívat se naši přírodu vnímavýma očima – blíží se čas klidu
a očekávání – čas kladení mláďat
a tak může být vaše vycházka odměněna podívanou na letošní přírůstky. Stojí to za to!
Myslivosti Zdar!
David Zálešák
1-2015
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Rok 2014 byl pro naši farnost bohatý
na události. 11.1. se uskutečnila Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným.
V tomto roce se vybralo 16 593,- Kč,
děkujeme za vaši štědrost. Na jaře
17. -19. 4. jsme slavili největší křesťanské svátky Velikonoce. Chlapci a děvčata jako každý rok chodili po vesnici
s řehtačkami. 1.6. jsme oslavili 1. svaté
přijímání se dvěma děvčaty Veronikou Moudrou a Barborou Nedveisovou. 22. 6. jsme průvodem a nastrojenými oltáříčky oslavili svátek Božího
těla. Dne 5. 7. byla Cyrilometodějská
pouť a farní odpoledne. V neděli 27. 7.
proběhlo rozloučení s d.p. Vítem Martinem Červenkou O.Praem. Odcházel
po tříletém působení v naší obci. Ať
se Vám otče daří a Bůh Vám žehná.
Dne 3.8. jsme při slavnostní mši přivítali nového kněze P.Mgr. Pavla Maria
Baxanta, O.Cr. z řádu Křižovníků. Důstojný pane, ať se Vám daří a jste mezi
námi spokojený.
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21. 8. jsme přivítali pěší poutníky Vranov nad Dyjí – Velehrad. 13. 9. jsme se
zúčastnili Zlaté soboty v Žarošicích.
5. 10. měla naše farnost zásvětnou
pouť u sv. Matky Boží v Žarošicích.
Během celého roku se farníci starají
o výzdobu a úklid kostela a také
o úpravu parku kolem kostela.
Našemu novému panu faráři P. Baxantovi jsme položili několik otázek:
Mohl byste se našim občanům
představit?
Jistě, a rád.
Narodil jsem se v Karlových Varech rodičům, kteří přišli do Varů z Moravy.
Tatínek byl vedoucím různých karlovarských hotelů a maminka ač učitelka, tatínkovi v restauracích pomáhala
v pokladně. Oba rodiče již zemřeli, ale
vždy pro mne byli příkladem, stejně jako
i mých pět sourozenců.
Od malička jsem byl veden ke zbožnosti, denně jsem ministroval při bohoslužbách a tak není divu,
že jsem toužil stát se
jednou knězem. Cesta
však nebyla jednoduchá. Nejdříve jsem se
vyučil automechanikem a pak přišla
střední strojní škola s
maturitou.
V té době již teologii
studoval můj starší
bratr a tak po maturitě jsem také nastoupil na teologickou
fakultu do Litoměřic.
Knězem jsem se stal
v roce 1979 a moje
první místo bylo: kaplan v Chebu. Tam na
Chebsku a Karlovarsku jsem prožil mnoho krásných let, prakticky až do důchodu.
Nakonec jsem byl v
Karlových Varech výpomocným duchovním – důchodcem.

Tam mne v květnu minulého roku zastihla zpráva našeho pana velmistra,
že by mne rád poslal do Věteřova, který
bude uvolněn a je naší křižovnickou farností. Bylo to jako blesk z nebe, ale okamžitě jsem věděl, že Věteřov je pro mne
výzva od Pána Boha.
A tak o první neděli v srpnu roku 2014
jsem byl uváděn panem děkanem
z Hodonína a naším panem velmistrem
a panem starostou za nového křižovnického faráře ve Věteřově.
Jak si ve Věteřově zvykáte?
Zvykl jsem si okamžitě, neměnil bych.
Ale jak si zvykají farníci na mne? To je
důležitější. Dříve zde měli mladé a erudované kněze, znalé moravských poměrů a já již příští rok dovrším pětašedesátku ...
Určitě dobře. Máte nějakou perličku ze svého kněžského života?
Ano, mám.
Celé kněžství je jedna taková perla,
nebo lépe řečeno vzácný náhrdelník
z větších či menších perliček. Každý den
zakouším nesmírnou radost z Božího
vedení a obdarování novou perlou.
Tak, jak se s vámi, milí občané – farníci,
denně setkávám, jsem vámi povzbuzován a posilován v přesvědčení, že jsem
volil dobře. Vy jste každý vzácnou perličkou, máte co svému faráři nabídnout.
Snad i váš nový farář, přes všechny lidské nedostatky, je vaším ziskem!
Děkujeme za rozhovor.
Josef Malík, místostarosta
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KDU-ČSL Věteřov pořádala v roce 2014 tyto akce:
Dne 5. 1. v 15:00 hod se uskutečnila v kostele zpívaná Rybova Mše vánoční – zpíval sbor z Vacenovic.
15. 3. jsme byli v divadle Mandragora v Brně. 8. 5.
se uskutečnila vydařená pouť do Rakouského Maria
Zell. Jako každoročně proběhl 10. 8. na močidle Výlet
s bohatým kulturním programem. 27. 9. se uskutečnila další pouť, tentokrát na Svatou Horu u Příbrami.
Rok 2014 byl zakončen 23. 11. akcí Advent je za dveřmi s ukázkou adventních věnců, studené kuchyně,
zdobení perníčků a jiných vánočních předmětů.
Josef Malík

Vážení občané,
bývá zvykem, že člověk rekapituluje svoje snahy a klade
si otázku, zda se naplnila jeho předsevzetí. Někdy se podaří více, někdy méně, ale věřte, že jsem dělal všechno,
co v danou chvíli šlo. Naše obec potřebuje spoustu základních věcí. Co je však nejdůležitější z těch základních
věcí si musíme určit sami. Dovolím se tedy nastínit některé základní problémy ve věci.
Naše obec leží vskutku v překrásném prostředí. Největší
její problém je skutečnost, abychom měli infrastrukturu
v takovém stavu, aby k nám lidé rádi přicházeli, abychom
se dostali do obecního povědomí, aby k nám lidé měli
snahu se přistěhovat. To je, prosím, náš největší problém.
Dotace jdou zařídit při troše systémové práce a úsilí. Každá dotace má však jeden bod, a to je udržitelnost, to
znamená, že můžeme získat dotaci kupř. na školku, ale
pak musí 5 let být tento objekt využíván, jinak se vrací
dotace. Tak je to se vším, co se buduje z dotace. Největším tedy naším úkolem je prezentace Věteřova.
Věteřov má nádhernou faru i řád, který ji spravuje je výjimečný. Kostel je udržován velice kvalitně na okrese, resp.
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na pověřeném městě jsou dotace na údržbu těchto památek. O toto bychom mohli bez jakéhokoli problému
požádat. Musíme však vědět, co chceme opravit, musíme
se na to administrativně připravit – jinak to nejde.
Zrekapitulujme si náš život v roce 2014. Je důležité, aby
se lidé stýkali. Aby spolu hovořili a žili, proto jsme uspořádali ples, který samozřejmě dal možnost vyřešit staré
neřešené věci, drobné pomluvy, drobné radosti. Prostě
všechno, co člověka tíží. Sdělit si i rodinné radost. Co se
nedá popřít, tak i trochu se opít. Ples se povedl, škody
nebyly. Vždyť si to můžete zhodnotit sami.
Pak přišly volby, což samozřejmě není procházka ani plesem, ani rájem. Lidé se začali pomlouvat, vytahovat, co
všechno udělají. Sliby, sliby, sliby. Teprve čas prokáže,
kdo to měl jenom jako frázi a kdo to myslel vážně. V tak
malé obci, jako jsme my, se dá říct – zvolit šikovné nesobecké lidi. Lidi se sociálním cítěním. Lidi, kteří mají jasnou
představu o rozvoji. Volby dopadly, jak dopadly. Teprve
čas nám řekne, zda to bylo dobré. My Vám chceme za
4 roky přinést jednoduché zlepšení. Nemůžeme to udělat sami. Musíme to přece udělat společně. Ruku k této
společné práci Vám nabízíme a záleží jenom na Vás.
Ve zdravém těle, zdravý duch! Jako každoročně, tak
i v roce 2014 jsme v období svátků vánočních pořádali
turnaj ve stolním tenise. Turnaje se účastnilo cca 30 osob
a z pohybu a ze soutěže jsme měli radost.
V takto malé obci jsme měli poměrně významné návštěvy – Ing. Zdeněk Škromach, JUDr. Jeroným Tejc, Mgr. Petr
Šelepa, biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D. a mnozí starostové.
A co v závěru? Paní starostka jistě nachystá spoustu akcí
a práce. My, jako sociální demokrati, jí budeme nápomocni. Obzvláště v programu sociálním, aby přinesla
naší obci práci.
Dovolte, abych jménem MO ČSSD Věteřov popřál všem
hodně zdraví a štěstí.
Vladimír Vyskočil
předseda MO ČSSD Věteřov
1-2015
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Zajímavé prostředí ART mlýna jako posledního z pěti vodních mlýnů v Bohuslavicích-Kyjově inspiruje návštěvníky
nejen k poznání místní historie. Podle starých map se na
tomto místě datuje mlýn již kolem roku 1620, možná i 1420,
jehož živnost mlynářská byla uzavřena v 50. letech 20. století. Od roku 2006 byl zpřístupněn veřejnosti jako prostor
pro realizaci vzdělávacích, výtvarných, divadelních, hudebních a jiných tvořivých aktivit (výstav, výtvarných dílen,
dobrovolnických aktivit). I v letošním roce se zde bude konat v červnu divadelní pouť Mezi smrky, během léta tábory pro děti a interaktivní folklórní festival Mlýnské kolo. Od
roku 2013 je celoročně otevřena stálá expozice – ART muzeum legend, která prezentuje historii mlýna v kontextu
širších historických událostí a příběhů. Návštěvníci se stanou účastníky schůzky Napoleona s mlynářem a další legendy jim povypráví průvodce. Kontakt: www.artmlyn.eu
Další aktivity občanského sdružení ART mlýn jsou zaměřeny na publikační činnost, v rámci které bylo vydáno již
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několik publikací. Připravili jsme pro vás setkání s autorem MUDr. Janem Pavlíkem, které se uskuteční 19.4.2015,
a které bude zaměřeno na knihy Sága rodu Chlebakupova a na právě vydanou publikaci Utrpení a naděje. Knihy
bude možné zakoupit v rámci besedy nebo také na adrese
Věteřov 63.
Mgr. Eva Abramuszkinová – Pavlíková, PhD,MA
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Stejně jako v minulých letech, tak i letos povede naší obcí
trať silničního závodu. Závod pořádá CK DACOM PHARMA KYJOV, město Kyjov. Koná se pod záštitou hejtmana
JMK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka
Lukla ve dnech 18.4. - 19.4.2015.
Propozice závodu:
Start – Strážovice Sportland Babylon, cíl – Strážovice
Sportland Babylon
10:00 junioři
5 okruhů
75 km,
10:05 starší žáci + kadetky
2 okruhy
30 km,
mladší žáci + žačky
1 okruh
15 km,
10:35 po nájezdu žáků do cíle.
Kadeti + juniorky,ženy. 4 okruhy
60 km,
14:00 muži/slav.start Kyjov nám.TGM
9 okruhů
140 km.
17.30 cíl Sportland babylon Strážovice
Pro závod bude stanoven časový limit a závodníci, jež ho
nesplní, budou v posledním kole závodu odvoláni. Tímto
opatřením se zruší prodloužené dojezdy závodníků do
cíle.
Trať závodu:
Silniční okruh Strážovice, Věteřov, Sobůlky, Kyjov, Strážovice. Délka okruhu je 15 km.
Okruh bude protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu
od 9:45 hodin až do konce závodů.
Na křižovatkách a nebezpečných místech budou provoz zabezpečovat proškolení a řádně označení pořadatelé. Občanům obcí Strážovice, Sobůlky a Věteřov bude
umožněn vjezd po směru závodu na pokyn pořadatelů.
Děkujeme všem občanům za pochopení a případnou
spolupráci se zajištěním bezpečnosti občanů i závodníků.
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A protože je v tomto závodě zastoupen i Věteřov díky
Antonínu Koslihovi ml., je na místě, abychom se o tomto
nadaném cyklistovi zmínili podrobněji. O Toníkovi jste se
mohli dočíst již ve 12. čísle Věteřského zpravodaje. A protože Tonda stále závodí a je stále úspěšnější, oslovili jsme
jeho tatínka Antonína Kostihu st., aby nám přiblížil, jak se
dál vyvíjí Tondova cyklistická kariéra:
Po sezoně roku 2012 čekal Toníka přestup o kategorii výš,
do kategorie starších žáků. Může potvrdit, jak tyto přestupy zejména v prvním roce působení v nové kategorii
jsou tvrdé. Jedná se o úplně jiný styl závodění. Intenzita
a délka závodů jsou dosti odlišné. Proto se jednalo hlavně držet s tzv. druhoročáky alespoň krok, protože rozdíl
mezi prvoročáky a druhoročáky je markantní.
V roce 2014 započal působení druhým rokem v kategorii starších žáků. To už se musely očekávat opět nějaké
výsledky. Pro upřesnění sezóna pro všechny kategorie
končí většinou koncem září. Pak je celý říjen volnější režim, a koncem října se vyráží na podzimní soustředění,
kde začíná příprava na další sezónu. I když to do systému
přípravy moc nezapadá, už v listopadu začíná dráhová
sezóna v Praze-Motole. Ze dvou závodních víkendů si
přivezl dvě pódiová umístění. Díky těmto závodům byl
nominovaný na Mistrovství ČR jako 3. ve své kategorii.
Bohužel mistroství republiky je vždycky jiný závod než
pohárový, navíc když už měl Toník díky svým výsledkům
v pelotonu nějaké jméno. To už se těžko něco vymýšlí,
když dvě třetiny balíku čeká, co uděláte, a hlídají si Vás.
Nakonec z toho bylo 6.místo.
Silniční sezóna začala v podobném stylu. První dva závody vyšel Toník pódiově naprázdno. Další víkend si přivezl
první stříbrnou medaili ze Soběslavi a tímto úspěchem
byl nabuzen i na následující den na závod ve Zbraslavi.
Bohužel po sólovém úniku jej balík dostihnul 50 metrů
před cílem. I trenéři ostatních oddílů ho pochválili za aktivitu a za to, že on udělal ten závod. Ale jak říká jeho trenér: „nemusí se vyhrávat, musí se závodit“. Co je na tom,
když závodník sbírá body do českého poháru za desátá
nebo patnáctá místa, když není vidět.
Co mu nevyšlo tento víkend, vyšlo ten následují. A takovou kombinaci si ani nepředstavoval. A navíc na domácí trati. Nejprve v sobotu si v cílovém spurtu vybojoval
2.místo, a následující den v kritériu v ulicích města Kyjova
vybojoval 1.místo.
1-2015
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Bohužel na vrcholech sezóny se mu štěstí trochu vyhýbalo. Na Závodě míru nejmladších mu po technických problémech nevyšla 1. a 3. etapa. (2.etapu časovku zvládnul
perfektně a dojel na čtvrtém místě. a 4.královskou etapu dojel po hromadném dojezdu uprchlé skupiny na
12.místě). Bohužel to stačilo na celkové 20.místo.
Stejně tak se očekával nějaké pódiové umístění na mistrovství republiky na dráze. Bohužel z toho byla sbírka
4. a 5. míst.
Na silničním mistrovství republiky se prezentoval
5. místem v časovce jednotlivců. V závodě jednotlivců
mu bohužel patřilo po náročném programu 15. místo.
V časovce dvojic vybojoval se svým bývalým kolegu z brněnského Favoritu bronzovou medaili za 3. místo.
Není třeba se rozepisovat o jednotlivých závodech,
všechny jeho výsledky je možné vyčíst na svazových
stránkách Českého svazu cyklistiky.
Nějaké dílčí úspěchy se po týdnu volna, který následoval
po obou mistrovských šampionátech, dostavily. 3. Místo
v kritériu v Ostravě, 1. a 2. místo na závodech „turné čtyř
drah v Prostějově, dvě 2. místa za závodů ČP na dráze
v Prostějově. V posledním závodě ČP na Strahově obsadil
4. místo v časovce jednotlivců, a následující den 3. místo
v závodě jednotlivců.
Za výsledky, které podával po celou loňskou sezónu,
obdržel pohár za celkové 3. místo, v hodnocení českého
poháru na silnici, a 3. místo v hodnocení českého poháru
v stíhacích disciplínách na dráze.
Momentálně Toník už má v nové kategorii (kadet) za
sebou, opět po podzimním soustředění ve Vysokých Tatrách, sérii listopadových a prosincových závodů na dráze, včetně mistrovství republiky (které se letos jelo týden
před Vánocemi), kde jako prvoročák ve své kategorii obsadil pěkné 7. místo. V lednu absolvoval soustředění na
běžkách v Krkonoších, a minulý týden absolvoval závěrečné soustředění před sezónou na Slovensku v Podhajské. Uvidíme, jak mu půjde tato sezona.
Jak je vidět, jedná se o sport časově a fyzicky náročný. Nyní
jako kadet, má pouze jeden den v týdnu bez kola. Pokud se
najíždí vytrvalost, bývá to někdy i 3,5 hodiny na kole denně.

Nebo se jede dvoufázově. Na každé období má tréninkový
plán, kterého se musí držet a případné změny konzultuje
s trenérem. Navíc si musí dávat pozor na životosprávu a na
to, aby neonemocněl. Týden nemoci se v takovém případě
dohání 1 až 2 měsíce a veškerá předešlá snaha přijde vniveč.
Ano je to trénink, který se musí odjet, ničím to neošidíte.
A mimochodem, jeho oddíl pořádá nábor nových zájemců cyklistiky. Tak pokud máte zájem, můžete se přihlásit.
Ideální věk pro začátek je od 10 – 12 let, ale začít můžete
i dřív nebo i později.
Antonín Kostiha st.
A protože nás zajímalo, jak hodnotí svou cyklistickou kariéru sám Tonda, dali jsme slovo mladým reportérkám,
jeho vrstevnicím, aby ho vyzpovídaly a zeptaly se na vše,
co je zajímá. Jak to dopadlo, si nyní můžete přečíst.
1. Jak jsi přišel na tohoto koníčka?
Přes taťku.
2. Jak dlouho jezdíš a kolik máš ocenění?
Trénuji 6 let. Za starší žáky mám asi 15 pohárů.
3. Jaké jsi měl kroužky?
Před cyklistikou jsem dělal atletiku a hrál jsem basketbal.
4. Máš nějaký vysněný závod?
Můj vysněný závod je Radjugendtour, který se jezdí v Rakousku a sjedou se tam soutěžící z celého světa.
5. Kam by jsi to chtěl dotáhnout?
Na Mistrovství světa v juniorech.
6. Kolik hodin denně trénuješ?
O víkendu i 5 hodin denně. Záleží, jestli trénuji vytrvalost, intenzitu nebo úseky.
7. Jaké ocenění je pro tebe nejvýznamnější?
2. místo na Mistrovství ČR v časovce, 3. místo v celkovém
hodnocení Českého poháru a 1. místo v kritériu v soutěži
"Na kole regionem Slovácko"
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8. V jakém klubu trénuješ?
V CK Dacom Pharma Kyjov.
9. Byl jsi někdy na závodech v zahraničí?
Ano, byl jsem na Slovensku, v Rakousku a v Polsku.
10. Bude tvé povolání spojené s cyklistikou?
Asi ano. Záleží, jak se mi bude nadále dařit.
11. Jaké je tvoje číslo dresu a máš nějaký talisman?
Na každém závodě mám jiné číslo. Talisman žádný nemám.
12. Kdo je tvůj vzor?
Cyklista Jan Bárta.
13. Chtěl by jsi někdy jet na Tour de France?
Asi ano. Na Tour de France jezdí až muži a nejdřív bych se
musel dostat do týmu, který má na soutěž Tour de France
smlouvu.
14. Na jakou střední školu by jsi chtěl jít?
Chtěl bych do Brna na sportovní gymnázium.
15. Je těžké se tam dostat?
Ano, dělají se tam talentové zkoušky.
16. Kdo tě v cyklistice nejvíc podporuje?
Taťka.

Časopis dTest se již přes dvacet let
zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním objektivních
informací a nezávislými testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc
se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit v časopise
dTest nebo na webových stránkách
www.dtest.cz.
Od konce roku 2010 provozuje dTest
současně spotřebitelskou poradnu
poskytující poradenství v oblasti
spotřebitelských práv. Pokud jste
neuspěli s reklamací zboží, chcete
odstoupit od nevýhodné smlouvy,
přišlo vám podezřelé vyúčtování
za telefon nebo si jen nejste jisti,
jaká práva máte - neváhejte a určitě
kontaktujte poradenskou linku na
16

Děkujeme za rozhovor a do budoucna přejeme hodně
úspěchů.
Anna Abramuszkinová a Aneta Kolaříková
Aby nebylo cyklistiky málo, dne 16.5.2015 bude naší obcí
projíždět Mezinárodní etapový cyklistický závod mužů
kategorie Elite a U23 Europe Tour 1.2. Visegrad 4 Bicycle
race GP České republiky 2015.
Start závodu je v Hodoníně, na Masarykově nám. v11:30,
cíl v Kyjově na Masarykově nám. cca v 15:45 hodin.
Silniční okruh povede z Kyjova do Bukovan, Ostrovánek,
Nechvalína, Lovčic, Ždánic a přes Věteřov do Kyjova.

telefonním čísle 299 149 009. V provozu je každý všední den od 9 do
17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku
a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám k dispozici zcela
bezplatná elektronická poradna na
adrese www.dtest.cz/e-poradna.
Mimosoudní dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.
cz na internetové stránce www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy.
Mezi další služby,
které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze
nebezpečných výrobků, srovnávače

zejména finančních služeb a tarifů
mobilních operátorů, příručky pro
spotřebitele zaměřené na zajímavá
a důležitá témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet,
telekomunikace, cestování, potraviny).
Nenechte se zaskočit a buďte informovanými spotřebiteli.
Obtěžuje-li vás schránka plná reklamních letáků, vyzvedněte si
ZDARMA na obecním úřadě samolepku „Nevhazujte reklamu“.
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Statistické údaje k 1.1.2015
Počet obyvatel
Narození
Úmrtí
Přistěhováno
Odstěhováno
Počet voličů v seznamu
Počet zúčastněných voličů
Volební účast
Pořadí zvolených kandidátů
1. Vyskočil Vladimír
ČSSD
2. Kobylka Vratislav
ČSSD
3. Pluháček Ladislav ČSSD
4. Malík Josef
KDU-ČSL
5. Jurůtka Jan
KDU-ČSL
6. Kostihová Dagmar NEZ
7. Kolaříková Hana
NEZ
8. Zálešák David
TOP 09
9. Lorenc Radek
KSČM

434
310
71,34%
Počet hlasů
98
94
93
91
76
76
72
61
54

Složení zastupitelstva
• Mgr. Hana Kolaříková - starostka
• Josef Malík – místostarosta
• David Zálešák – finanční výbor
• Anna Pinterová – kontrolní výbor
• Radek Lorenc – výbor pro výstavbu, územní rozvoj, podnikatelské a životní prostředí
• Jan Jurůtka – výbor pro koordinaci společenské,
kulturní, sportovní a zájmové činnosti
• Vladimír Vyskočil
• Vratislav Kobylka
• Ladislav Pluháček

506
3
9
13
20

1 chlapec
6 žen
3 ženy
10 žen

2 děvčata
3 muži
10 mužů
10 mužů

Nejmladší občan Josef Zálešák.
Nejstarší občanka Marie Vavřinová 95 let.
Nejstarší občan Jan Vavřina 97 let.

Dne 18. listopadu 2014 tomu bylo neuvěřitelných 75 let,
co Jan a Marie Vavřinovi vstoupili do sňatku manželského.
Této svatbě se říká nebeská nebo také korunovační. Jubilanti jsou praví „Věteřáci“, celý život prožili ve Věteřově.
A jak hodnotí jejich dlouholetý vztah pan Jan Vavřina?
„Inu, není kostelíčka bez kázáníčka.“
Poblahopřát k tomuto výročí přišli i zástupci obce a pan
farář.

Foto: Zdeněk Šmýd

Narození v roce 2014

Zemřelí v roce 2014

Patrik Bilíček
Adam Hodinkaa
Klára Gajdošová
vá
Josef Zálešák

Marie Petulová
Marie Lejsková
Jiří Navrátil
Marie Hrbáčková
Cecilie Polláková
Václav Šnejdar
Josef Lejska
Františka Bukovská
Marie Moudrá

www.veterov.eu

Všem jubilantům, kteří v letošním roce
oslaví kulaté výročí, přejeme hlavně
hodně zdraví, osobní, rodinné pohody
a optimismu.

17

Věteřský zpravodaj

18.4.
19.4.
25.4
26.4.
30.4
8.5.
10.5.
30.5
26.6.

18

Cyklistické závody
Beseda se spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem
Košt vína
Zájezd na operetu Polská krev
Pálení čarodějnic na Valech
Bukovanský gulášek
Den matek
Den dětí
Táborák na konec školního roku

4.-6.7.
Malé hody
2.8.
Výlet v Jablůňce
13.-16.8. Slovácký rok v Kyjově
20.8.
Poutníci na Velehrad
24.-25.10. Krojované hody
7.11.
Zabíjačka
22.11.
Advent za dveřmi
27.12.
Zpívání u vánočního stromu
31.12.
Silvestrovská zábava
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Přes pomalu plynoucí šedá mračna
se tu a tam prodral sluneční paprsek
a dost neúspěšně se snažil při neobvyklém bezvětří vysušit rozblácenou polní cestu. Kvalitu mazlavého
blátíčka hodnotila – tu s nadávkami,
tu s vtipem zhruba třicítka myslivců
a honců. Holt, z asfaltu nebo dlažby se
moc zvěře střelit nedá a konec konců
počasí bylo na druhou půlku listopadu příjemně teplé.
Roztáhlé skupině členů a příznivců
Hubertova cechu podařilo se sejít od
farmy až k prameništi potoka – k Napajedlu. Na nějaké důvěrnosti nebyl
čas, předseda Radek vydal jasný pokyn – skupinka pěti zdatných chlapů
– dílem honci a střelci rázně vyráží
k nechvalskému sadu, čeká je nejdelší
leč – musí projít severní lem honitby
a to dosti v kopci. No, každopádně
pro případ kolapsu jistí skupinku oblíbený doktor s lékárničkou a skupinka
se rychle vzdaluje, začíná pročesávat
dlouhý trnkový remíz.
Sotva projdou první metry suché
trávy, tak jedenáctiletý borderteriér
Ondra zvedá pár kusů srnčího – překvapená zvěř, již v zimní srsti pádí do
kopce směrem k Nechvalínu. Neřeší
blátivé pole – rychle se tryskem vzdalují
a chlapi po zhlédnutí a zhodnocení mizejících kusů pomalu stoupají k lesu.
Zbytek myslivců s honci sleduje zdatnou pětici svých kamarádů a sleduje
jejich postup – už padá několik ran
a k zemi padá přesně střelený kohout
– to je něco pro Ondru! Přes zelené
osení aportuje pánovi kohouta a zas
dávají se po pochvale střelci a psíkovi
chlapi do kroku.
„No, už došli k hrušce. Začnem!“ – po
krátké poradě Radka s hospodářem
Rosťou ozve se jasné zatroubení
a skupina střelců s honci začíná protahovat strouhu mezi biopásy směrem
k Archlebovu – spolu s pětičlennou
skupinou mizící na horizontu je jejich
úkolem zvednout za pomoci honců
a psů zalehlou zvěř. Již předem je
dáno, co se bude lovit – v hledáčku je
www.veterov.eu

oblíbený bažantí kohout
a možná se podaří slovit
i mazanou kmotru lišku –
již brzo Sv.Hubert prověří
zručnost lovců!
Celá skupina jde po toku začínajícího
potoka jako velké obrácené V – vepředu na křídlech střelci s brokovnicemi a poslední jde hrot – v něm čeká
honce nejtěžší práce: - musí pročesat
nejhustší a nejhůř prostupnou trávu a
křoviska. Některé kusy zvěře čekají až
do poslední chvilky a sází vše na jednu kartu – že zůstanou nepovšimnuti.
Střelci drží nabité brokovnice pohotově v rukou – hlavně směřující bezpečně k obloze mžikem musí vyletět
a trefit letící, či běžící cíl – zde se ukáže
šikovnost střelcova, neboť cíl v pohybu zasažený a dobře zasažený, „ Nerozbitý“, je sloven myslivecky. Je to
podívaná, kdy musí střelec bezpodmínečně dodržet všechna bezpečnostní pravidla – střílet na zvěř, střílet
ven z leče. Musí bezpečně rozeznat
kus a býti si jist zásahem. Je zde i určitý tlak na rychlý úsudek – při zahájení
honu jasně bylo řečeno, že omylem
střelená bažantí slepička sice prokáže
střelcovu zručnost, ale zároveň pokuta za omyl odlehčí i jeho peněžence.
No, vše je v pohybu. První metry potoka zdolány a mrkáme na sebe – jen
zatím jaksi nic nechce opustit mlází.
A to bezpečně vím, že tu někde je zalehlá srnčí mamina s letošními dvoj-

čaty – jsem v její domácnosti, ta tady
zná každé stéblo a větvičku.
Náboje v hlavni trpělivě čekají, až ….
PRASE! PRASE! ÁÁáááá! PRASE! Tady
je PRASE!
Šok! Expedice japonských turistů
z Tokia by nás překvapila míň! Soused Luďa jenom řve: „Brenneky! Nabite si brenneky!“ a první láme zbraň
a bleskově mění brokové náboje určené na pernatou a drobnou zvěř za
jejich těžší sourozence, kde místo hrsti broků poctivé válce olova hladce
projdou kyrysem divočáka. Seběhlo
se to strašně rychle. Sotva ztichl bojovný řev Aleny, udatné to hokyně
a Luďa skoro měl nabito, tak z mlází
vyběhne šedivě rozmazaný divočák a
vyběhl proti prvnímu protivníkovi.
Laďa byl o vteřinku pomalejší než Luďa
a hlavně byl o dost blíž. Nestihl ani nabít a už čtyřicetikilový blesk narazil do
kolen! A ještě jednou! Laďa padá na
zem a vnímám jen Luďův křik – jsou
od sebe tak patnáct metrů a Luďa
má už nabito, ale střílet není možno
– skrumáž myslivec divočák je rychlá
a nepřehledná. Jak rychle vyběhl, tak
rychle vrátil se šedý rytíř do rákosiny
a jen sakrující a udivený Laďa volá,
že je v pořádku, jen kotníček zlehka
zhmožděn. Gatě celé, a i nohy o.k.
Zklidnil se ryk lovců! „Nestřílejte dovnitř! Jen ven, až vyběhne!“ volají Radek a Rosťa – nejsou vidět – jsou proti
nám ve vysoké trávě a rákosí. Jen tako-
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vý neprůhledný proužek pět na deset
metrů a v něm prase! A kamarádi! A psi
taky! V duchu a pak i nahlas si nadávám, že jsem nechal brenneky doma
– no nic, asi stárnu, i když na můj první
hon coby střelce je to nádhera!
„Kolikátku máš?“ volá na mně protější
kolega myslivec. „Šestnáctku!“ volám
mu velikost náboje brokovnice. Jo to
vžitý název velikosti, nikoliv ráže náboje. Někdo má dvanáctky – kupodivu větší průměr. Šestnáctky nebyly
tak rozšířené, na západ od nás oblíbený náboj má však jemnější vlastnosti. Než dosti technických termínů.
„Chytej!“ A jo! Chytám dva těžké náboje a děkuju kamarádovi za pomoc
– v momentě jsou v hlavních.
„Musíme to projít znovu. Je negde
tady!“ volá Radek. „Kde?“ a pár perpných výrazů, co děti neměli by slyšet,
než stresu uleví…
„Musí byt v potoku!“ – ten je tak metr
široký a sotva půl metru hluboký.
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Jaká to prekérní situace! Napínavá jak
o dvě čísla menší spoďáry!
„Nevidím ho! Musí byt přede mnú!
Kur.. – a peprný výraz. „Já to prolezu
Rade, počkej!“ mohutně zabasuje
Milan. Chlap jak hora leze porostem
a tu a tam je vidět reflexní proužek
na klobouku chlapů. Teď je vidět jak
výbornou věc nám s nikoliv zbytečnými průpovídkami o bezpečnosti před
honem rozdával Peťa a taky jak šíleně
nebezpečné by bylo neudržet nervy a
střelit rotující horký kus olova kamsi
do trávy.
„MÁM HO! Držím ho! Já ho držím!“
tak to byl Milan. „Poď, mám ho, MÁM
PRASE!“
„Nemožu střílat!“ Radek už byl u kamaráda. V rákosí. „Nožem! Tak to je
….Jo! MÁME HO!“
Nevěřícně lámeme flinty a prodíráme se ke zpoceným kamarádům.
A opravdu – na zemi leží kaneček, tak
do čtyřiceti kil. Z těla divočáka již život

odešel zručným bodnutím na komoru. Úsměvy, adrenalin si pomalu sedá
a i krevní tlak některých z nás vrací se
ze smrtelných hodnot do hodnot velmi
vysokých. Laďa jakoby ve snách ukazuje zablácené nohavice, rozhořívají se
ohníčky uklidňujících nikotinových zabijáků a Milan zručně vyvrhuje sele.
Zálomek, blahopřání šťastnému lovci
a úsměvy na tvářích ukazují, kdože se
stal králem honu.
Hon pokračoval však dál, kohoutci
padali pod přesnými ranami, počasí
bylo příjemné a Svatý Hubert smál se
s námi a držel nad námi ochrannou
ruku i dlouho po ukončení honu.
Na večerní Poslední leči jen památná
plaketa stvrdila, že Král honu holýma
rukama kance chytil. Bivoje už mu nikdo neodpáře.
Všechna jména i názvy v textu jsou
smyšlená. Podobnost se skutečnými
názvy, či osobami je čistě náhodná.
David Zálešák
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