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Vážení občané,
rok se s rokem sešel a přinášíme vám
další vydání Věteřského zpravodaje.
Přišel čas na ohlédnutí se zpátky, na
hodnocení a rekapitulaci předešlého
roku. I když po volbách byla situace komplikovaná, emoce rozjitřené,
chtěla bych nyní po roce poděkovat
všem zastupitelům za to, že spolu
dokážeme komunikovat, diskutovat
a dojít k jasnému cíli. Cením si toho,
že spolu jednáme na rovinu a dokážeme společně dělat kompromisy.
V loňském roce se nám podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje na
zpracování územního plánu, jehož
tvorba se blíží do finále. Před školou
jsme vybudovali malé dětské hřiště.
Největší odměnou je pro nás, vidět,
že je plně využívané a je neustále
obklopeno dětmi. Dále jsme provedli rekonstrukci kanceláří, kde jsme
kromě výměny nábytku, zrekonstruovali podlahy a vymalovali. Dále
jsme zrekonstruovali místní knihovnu. Knihovnu čekají i další změny,
zažádali jsme o dotaci z Ministerstva
kultury na automatizaci knihovny,
díky které bude naše knihovna vybavena novým notebookem s programem na evidenci knih, laserovou tis-
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kárnou a čtečkou
čárových kódů.
Nemalou finanční částku se nám
podařilo ušetřit, protože nás v budoucnu čeká asi největší investiční
akce a to je čistička odpadních vod.
Na účtu nyní máme 7 600 000,- Kč.
Co nás hodně trápí a na co bychom
chtěli směřovat své plány, je úbytek
obyvatel. Vyplynulo to také z průzkumu mezi občany, který proběhl
formou dotazníkového šetření. Naší
prioritou je nyní příprava stavebních
pozemků, abychom umožnili mladým lidem postavit si dům a zůstat
ve Věteřově, popřípadě abychom
do naší obce přilákali nové občany.
Rozhodli jsme se proto investovat
do nákupu pozemků. Menší sumu
v rozpočtu jsme vyhradili na odkup
starých domů, jejichž demolicí získáme nová, již zasíťovaná stavební
místa. Dále bychom letos chtěli připravit projekt na opravu Jablůňky
a koncem roku zažádat o dotaci.
Z menších akcí plánujeme umístění
odpadkových košů v obci, nákup nových stolů a židlí do tělocvičny a výměnu oken na kabinách. Zažádali
jsme o dotace z Jihomoravského
kraje na opravu podlahy v tělocvičně a pódia a na obnovení výzbroje
pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů.

Loňský rok byl bohatý i v oblasti
kultury. Kromě již zaběhlých a fungujících akcí jsme opět obnovili setkávání s důchodci. V říjnu proběhla
Beseda s důchodci a myslím, že to
byla povedená akce, ve kterých budeme rozhodně pokračovat. Velkou
radost jsem měla z Vítání občánků,
které se konalo po dlouhých 25 letech.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
členům spolků a stran, kteří s obcí
spolupracují a jsou nedílnou součástí dění v obci. Bez nich a jejich práce, energie a ochoty spolupracovat
na dění v obci bychom se neobešli.
A nejsou to jenom spolky či strany.
Mnoho z vás, ač nejste členem žádné instituce, přesto pomáháte. Vám
všem za to patří velký dík. Snažíme se
jít s dobou také v oblasti informovanosti vás občanů. Obec má nyní oficiální profil na facebooku na adrese
www.facebook.com/obecveterov/.
Na webových stránkách obce www.
veterov.eu se nyní můžete zaregistrovat prostřednictvím mailu. Do vaší
mailové schránky pak budou chodit
všechny důležité informace z obce.
Na závěr bych vám chtěla popřát,
aby váš život plynul klidně ve zdraví
a pohodě, ve společnosti vašich nejbližších.
Hana Kolaříková, starostka
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O čističce odpadních vod se v naší obci mluví již poměrně dlouho. Jsme si vědomi, že toto téma je a bude stále
více aktuální. V roce 2010 byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí - Odkanalizování obce Věteřov. Předpokládané náklady na vybudování čističky
odpadních vod a částí nové kanalizace v obci byly v té
době cca 30 milionů korun.
Od té doby se ovšem situace změnila. V loňském roce
se situace zkomplikovala, neboť Ministerstvo životního
prostředí změnilo zákon, podle kterého bude podporovat pouze oddílné kanalizace – tedy zvlášť na vodu
splaškovou a zvlášť na dešťovou. Proti této změně se
zvedla obrovská vlna nevole, obzvlášť menších obcí,
které již měly stavební povolení na kanalizaci jednotnou. Já sama jsem také navštívila náměstka ministra
životního prostředí pana Ing. Jana Kříže, abych zjistila,
jaké možnosti tedy máme, abychom neinvestovali statisíce do přípravné dokumentace a pak zjistili, že nemáme šanci dotaci získat. Opět jsme narazili na stejný

Naše obec začala v loňském roce
zpracovávat svůj program rozvoje.
Jde o strategický rozvojový dokument, který mapuje situaci v obci,
názory a potřeby občanů, podnikatelů a zájmových organizací. Dokument je důležitý nejenom pro další
směřování obce, ale je také jednou
z podmínek k žádostem o dotace
z EU. Dokument je tvořen dvěma
částmi, částí analytickou a strategickou. Analytická část obsahuje daná
fakta o obci a charakteristiku obce.
Strategická část obsahuje již konkrétní návrhy rozvoje obce, využití
finančních prostředků apod.
Protože si uvědomuje, že váš názor
je velmi důležitý pro vyjasnění priorit
budoucího rozvoje obce, obrátili jsme
se na vás s žádostí o vyjádření názoru
prostřednictvím dotazníků. Děkujeme tímto všem, kteří se do průzkumu
zapojili, a kterým není budoucnost
obce lhostejná. Dotazníkového šetře2

problém – ministerstvo podporuje dotace pouze u projektů s oddílnou kanalizací. V naší situaci, kdy není nutné budovat novou kanalizaci celou, je toto řešení tedy
nereálné.
Dalším důležitým kritériem pro žádání o dotace je, zda
je vodovod ve vlastnictví obce či ne. Většinu vodovodu
ve Věteřově vlastní VaK Hodonín. Proto s největší pravděpodobností budeme moci žádat o dotaci pouze na
Ministerstvu zemědělství.
Tímto jsem se pokusila nastínit situaci, vysvětlit alespoň
trochu, jak se vyvíjí situace kolem budování čističky. Neznamená to, že budeme jen čekat. Nyní připravujeme
smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, které budeme podepisovat s vámi občany. Týká
se to všech pozemků, které budou jakýmkoliv způsobem budováním ČOV dotčeny, ať už vyústěním kanalizace, příjezdovou cestou apod. Věřím, že nám v tomto
ohledu budete nápomocni a vše zdárně proběhne.
Hana Kolaříková, starostka

ní se zúčastnilo 33 domácností. Jako
největší klad cítí dotazovaní občané
naší obce blízkost přírody, příznivé
životní prostření, klidný život a vzhled
obce. Co se osloveným lidem nelíbí,
jsou špatné vztahy mezi lidmi, nedostatek či špatná dostupnost obchodů,
nedostatek pracovních příležitostí.
Z průzkumu vzešlo samozřejmě ještě
mnoho podnětů a připomínek, kterými se budeme zabývat.
Dalším krokem bylo setkání s občany

na Fóru společného plánování, které
se konalo 18.11.2015. Společně s občany jsme probrali slabé a silné stránky obce, diskutovali nad dalším směřováním obce a co nejefektivnějším
využití finančních prostředků. V návrzích na projekty byla pro zúčastněné občany na prvním místě podpora
stavebních míst, rekultivace a odkup
starých domů, dále výstavba čističky
odpadních vod, vybudování rybníka
a rozšíření služeb pro obyvatele.
Všem občanům, kteří se této akce
zúčastnili, děkujeme za spolupráci
a projevený zájem.
Hana Kolaříková, starostka
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Jak již bylo zmíněno v úvodu, naší
prioritou je výstavba nových rodinných domů, lépe řečeno, příprava
pozemků na bytovou výstavbu. Obyvatel naší obce neustále ubývá, proto
jsme se se zastupiteli dohodli, že budeme vše směřovat k tomu, abychom
mohli nabídnout vhodné zasíťované
pozemky zájemcům, ať už z řad místních Věteřáků, či lidem z okolí.
Jedná se o pozemky v areálu bývalého JZD. Při tvorbě nového územního

plánu byla tato plocha změněna na
smíšenou obytnou. Jelikož se jedná
o plochu o rozloze téměř 3 ha, musela být vypracována na toto území
samostatná územní studie. Při zpracovávání této studie již bylo počítáno
s tím, že by zde měl vzniknout prostor pro výstavbu rodinných domů.
V současné době tedy připravujeme
odkup pozemků. Konkrétně se jedná o plochu o velikosti cca 1,8 ha, na
které by mohlo vyrůst asi 15 domů.

Dalšími kroky by mělo být vyměření pozemků, zasíťování, vybudování
příjezdové komunikace. Jako velkou
výhodu nákupu těchto pozemků
vidíme to, že obec bude ušetřena
zdlouhavého, náročného vykupování půdy od jednotlivých majitelů
a bude kupovat jeden pozemek jako
celek. Další výhodou je, že již nemusíme investovat finanční prostředky
na demolici objektů bývalého JZD.
Případní zájemci o koupi stavebního
pozemku se mohou již nyní hlásit na
Obecním úřadě ve Věteřově.
Hana Kolaříková, starostka

Nebezpečný odpad
14 625,- Kč
Komunální odpad
171 061,- Kč
Výdaje
Velkoobjemový odpad
11 075,- Kč
316 932,- Kč
BIO odpad
93 109,- Kč
Separovaný (tříděný) odpad
27 062,- Kč
Za prodej známek (popelnice) 183 967,- Kč
Příjmy
240 325,- Kč Separovaný (tříděný) odpad
56 358,- Kč
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V letošním školním roce 2015/2016 bylo do MŠ zapsáno
12. dětí. Početná skupina tříletých však nastoupí do školky až ve druhém pololetí.
Děti se vzdělávají podle vypracovaného školního a třídního programu, který je zaměřen na poznávání a ochranu přírody v okolí našeho domova. Učíme se pozorovat
zvířata i rostliny kolem nás. Sbíráme přírodniny a vyrábíme pěkné dekorace, učíme se využívat plodiny, ovoce
i zeleninu ze zahrádky. Z našich prací děláme výstavky.
Zapojujeme se do dění v naší obci. Podíleli jsme se na
přípravě podzimní drakiády, nacvičili jsme pásmo písní a básní k vítání občánků. S rodiči i zaměstnanci školy
jsme si užily mikulášskou i vánoční nadílku a zúčastnily
nácviku programu na obecní akci „Zpívání u stromu“.
Naše poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli vyrobit dekorace na vánoční jarmark a připravili dětem oblečení na vystoupení – krojky.
Kulturní představení- divadlo a hudební pořady zajišťujeme dětem společně v MŠ a ZŠ v Archlebově
Ve druhém pololetí chystáme tradiční karneval. Děti se
účastní plavání v bazénu v plavecké škole ve Bzenci. Rádi
bychom také připravili setkání dětí v místním muzeu
a v knihovně.
Určitě nezapomeneme na náš zeleninový a květinový záhon na školní zahradě a navštívíme naše stromky
v „Oškorušáku“.
Společně s MŠ Archlebov a Dražůvky máme v plánu návštěvu divadla v Brně a výlet do Strážnice.
Po prázdninách nastoupí do první třídy tři dívky.
Ivana Moudrá, vedoucí učitelka

Touto dobou již není žádnou novinkou, že „vládu“ nad Věterskou
knihovnou jsem po panu Bábíčkovi
převzala já a s tím přišla také hromada změn. Tou největší je pravděpodobně to, že proběhla rekonstrukce
knihovny. Rekonstrukce nemalá, právě naopak - se vší parádou. I tak ale
knihovnu čekají ještě malé změny,
aby vše bylo tak, jak má být. Co se
týče změn ohledně knihovního fondu, začaly se vyřazovat staré knihy.
Bylo zažádáno o dotaci, díky které
bude fond rozšířen o spousty nověj4

ších a tím i žádanějších
knih. Co nejvíce bych
chtěla rozšířit fond pro
malé děti a mládež,
jelikož právě děti začaly knihovnu
navštěvovat a já bych je v tom chtěla
co nejvíce podpořit. Děti mi pomáhají s novými přebaly knih, čtou mi
úryvky a nebo mezi sebou čtou „na
čas“ a podobně. V blízkých měsících
bych chtěla pro tyto
malé čtenáře uspořádat nějakou zábavnou
akci. Na co se už teď
děti můžou těšit je Noc
s Andersenem, která
se uskuteční 1. dubna
i s noclehem v knihov-

ně. Letošní téma je Malá mořská víla.
Ale ani starší čtenáři se nemusí bát,
že se na ně zapomnělo. S Hodonínskou knihovnou jsou domluveny
různé akce, o kterých budou všichni
včas informováni. Doufám, že počet
čtenářů se bude nadále jen a jen zvyšovat a že všichni budou s místní knihovnou spokojeni.
Monika Urubková
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Obecní muzeum bylo v loňském
roce často propírané téma, pokládám proto za nutné o dění v muzeu
informovat. Paní správkyně Dagmar
Kostihová věnovala vybudování muzea velkou spoustu času, úsilí, energie. Jediným problémem bylo, že ač
je muzeum obecní, na obecním úřadě neexistovala jediná zmínka, jediný
přehled či údaj (říkejme si tomu jak
chceme) o zapůjčených exponátech,
žádné fotografie zapůjčené obci, žádné nahrávky týkající se muzea.
Proto jsem zahájila s paní správkyní
jednání. Nebudu zde obšírně popisovat, co vše se odehrálo, nakonec jsem
byla nucena otevřít tento problém na
zastupitelstvu, neboť už mě nebavily
tahanice prostřednictvím mailové korespondence nevedoucí k žádnému
cíli. Závěrem projednávání na zastupitelstvu bylo usnesení, že bude provedena inventarizace zapůjčených
exponátů a vypracován provozní řád
muzea. Aby už jednou pro vždy byly
dány jasné podmínky pro provoz muzea bez ohledu na to, kdo sedí v zastupitelstvu nebo ve starostovském
křesle.
Dne 22.9.2015 proběhla inventarizace
zapůjčených exponátů, které se kromě mé osoby zúčastnili také členové
kontrolního výboru. Překvapení na

Muzeum po předání ...
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nás čekalo již po pří- k dílu. Výsledkem bylo slavnostní znochodu do muzea, pro- vuotevření našeho muzea 20. prosince
tože z původního mu- 2015, které se neslo v duchu tajemna.
zea zbylo pouze torzo. Velké množství Další otevření na sebe nenechalo dlouexponátů chybělo, byly údajně vráce- ho čekat během Zpívání u vánočního
ny původním majitelům, kteří zapůjči- stromu, které přilákalo také spousty
li exponáty pouze po dobu, co bude návštěvníků. Paní správkyně už plánusprávkyní paní Dagmar Kostihová. Ta je další akce, např. Velikonoční zdobení
nám oznámila, že tímto dnem z osob- vajíček, takže se můžeme těšit.
ních a rodinných důvodů končí ve Jsme moc rádi, že tradice pokračují,
funkci.
že můžeme uchovat život našich baJe pro nás nepochopitelné, že jedni biček a prababiček pro další generaa titíž lidé dokáží věnovat hodiny své- ce. Vám všem, kteří jste zapůjčili obci
ho volného času a energie k tomu, exponáty bych chtěla moc poděkoaby vybudovali takto krásnou a hod- vat a zároveň poprostit, pokud máte
notnou věc a pak mávnutím ruky vše doma nějaké „skvosty“ po svých předzničí jenom proto, že.... proč vlastně?
cích a budete nám je chtít zapůjčit,
Paní Dagmar Kostihové bych tím- budeme moc rádi. Všechny zapůjčeto chtěla za vedení a správu muzea né exponáty jsou nyní zapsány a evipoděkovat. Během jejího působení dovány na obecním úřadě.
vzniklo mnoho cenných dokumentů
Hana Kolaříková, starostka
a materiálů, díky kterým nebudou tradice našich babiček
a stařenek nikdy zapomenuty.
Ihned po inventarizaci jsme
vyhlásili výběrové řízení a 3. listopadu 2015 jsme na zastupitelstvu jmenovali správkyní
muzea paní Jarmilu Staňkovou.
Ta se ihned pustila do práce.
Nemalým pomocníkem jí byl
pan Jaroslav Schovanec, který
i přes to, že ve výběrovém řízení
vybrán nebyl, byl ochoten neMuzeum nyní...
jenom zapůjčit velké množství
exponátů, ale také přiložit ruku

Muzeum nyní...
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Vážení, milí občané,
cíleně užívám milí, protože i rozumně vedená diskuze není ani hádka,
ani spor, je to diskuze nad tématem.
Proto tvrdit, že není dobrý vztah
mezi lidmi nebo dokonce tvrdit, že
je obec rozhádaná, je unáhlenost
a nesmysl.
Existuje přece výrok „ Není na světě
člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“.
Já osobně jsem velice rád, když slyším rozumnou kritiku. Vědomě říkám
rozumnou, protože rozumná kritika mi vytváří možnou sebereflexi,
abych se poučil ze zbytečných chyb.
Děkuji Vám za ni.
Na druhou stranu musím však říci, že
kritika musí mít jistou konstrukci. Co
to znamená? Nestačí pouze kritizovat, ale je zapotřebí navrhnout lepší
řešení.
Klín se musí nahrazovat klínem, chci-li porazit nemocný strom, nemohu
ho podříznout a nechat padnout,
kam chce, protože by nadělal moře
škody. Demokracie je právo ctění nároku toho druhého. Demokracie není
chaos a svévole. Musí mít přísný řád.
Dost filozofování.
Jsme krásnou obcí umístěnou pod
kopcem Babylon, a každý nový při-
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cházející je fascinován krásou a naturálností přírody u nás. Byla by škoda
nevyužít krás a polohy naší malé vesnice a jen tak sedět a nic nedělat.
Sociální demokracie má myslet nejdříve na sociálně slabé, ale má myslet
také na náplň volného času. V Římě
říkali „chléb a hry“.
Místní organizace ČSSD Věteřov se
tudíž snaží vytvářet sportovní a kulturní akce. Zapojuje se i do pomoci dalším organizacím a sdružením
v obci Věteřov.
Co se nám tedy podařilo v minulém roce?
1) Rok 2015 začal tradičně již XII.
Společenským plesem pořádaným
naší organizací za účasti vrcholných
politiků, namátkou bych jen zmínil
místopředsedu senátu Ing. Zdeňka
Škromacha, vedoucího kanceláře
předsedy vlády ČR Mgr. Petra Šelepu,
člena poslanecké sněmovny ČR JUDr.
Jeronýma Tejce a mnoho dalších významných hostů.
Dle mého názoru můžeme být pyšní
na takhle významnou účast.
2) V létě oslavila své 80. výročí TJ Sokol Věteřov. Víme, jak náročná je organizace oslav a jak moc je v dnešní

době těžké sehnat finanční podporu.
Nám se to podařilo, a musíme poděkovat za 70.000,- Kč panu hejtmanovi JMK JUDr. Michalovi Haškovi, že
podpořil naši žádost o dotaci. Jsme
velice rádi za pomoc, kterou jsme
mohli poskytnout TJ Sokol Věteřov
a věříme, že jste si oslavy užili.
3) Na konci roku proběhl Vánoční turnaj ve stolním tenise. Byli jsme mile
překvapeni velkou účastí turnaje.
Zápasy proběhly v kategoriích děti
dívky, děti chlapci, ženy a hojně zastoupenou kategorií muži. Celý den
turnaje jsme si užili a doufáme v tak
hojnou účast i v dalších ročnících.
4) Volný čas se netráví pouze sportem, ale i kulturou. Kultura v naší
obci má svá krajová specifika a má
i folklorní projev, který se bohužel zapomíná a zapadá s těmi, kdo zpívali.
Je důležité podporovat kulturní tradice, a proto jsme podpořili žádost
o dotaci místního mužského pěveckého sboru Věteřáci. Na natočení CD
s místními zpěváky přispěje Jihomoravský kraj 80.000,- Kč bez těchto peněz by se CD nedalo pořídit.
Děkujeme.
Za celou MO ČSSD bych Vám ze své
pozice předsedy popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.
Vladimír Vyskočil,
předseda MO ČSSD Věteřov
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V roce 2015 proběhlo několik úspěšných akcí. V měsíci
lednu naši členové dělali vedoucí skupinek při Tříkrálové
sbírce a doprovázelií malé koledníky po obci.
26. dubna jsme uspořádali autobusový zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operetu Polská krev od Oskara
Nedbala.
Již několik let se daří uspořádat na jaře a na podzim
poutní zájezd. 8. května 2015 jsme navštívili místo studijí našeho faráře otce Pavla Baxanta v Litoměřicích, kde
v současné době působí jeho bratr Jan jako biskup Litoměřické diecéze. Byli jsme vřele přijati, po mši svaté nás
pozval do svého sídla, kde nás provedl a pohostil.

Ohlédnutí za rokem 2015. Rok začal
úklidem po silvestrovské zábavě.
Zimní měsíce využíváme pro plánování termínů akcí, odbornou přípravu a přípravu techniky na sezónu. Na
dopravním automobilu DA Avia byl
vyměněn brzdový válec, brzdové
obložení, vyměněno přívodní potrubí z palivové nádrže a doplnění
provozních kapalin. Výměnu provedl Kaňa Tomáš, Chaloupka Laďa,
Jurůtka Jan a Richard. Technickou
kontrolou a měření emisí jsme prošli bez problémů. Do sboru přišel
nový hasič Staněk Petr. Bylo jej třeba seznámit s požárním sportem
a ostatním soutěžícím určitě přišlo
vhod se po zimě rozcvičit. V měsíci
květnu proběhl nácvik na okrskovou soutěž v Ostrovánkách. Skončili
www.veterov.eu

Naši členové se každoročně podílí na přípravě a organizaci
farního odpoledne na svátek svatého Cyrila a Metoděje.
V sobotu 3. října jsme navštívili město Vídeň, kde se nás
ujala paní Eva Baxant, která nás provedla historickým
centrem Vídně. V kostele svatého Karla Boromejského
nás přivítal křížovník otec Martin Pastrňák. Po mši svaté
byla prohlídka kostela a následovalo pohoštění na faře.
V měsíci listopadu se uskutečnila již tradičně prodejní výstava Advent je za dveřmi. Opět tam byla ukázka pečiva
a studené kuchyně. Návštěvníci si mohli zakoupit medové výrobky, adventní věnce, poprvé i výrobky z keramiky a jiné.
Poslední akcí byla 22. prosince výstava betlémů, které zapůjčili naši spoluobčané.Betlémy byly malé, velké, vyřezávané dřevěné, papírové i keramické.
František Bukovský

jsme na druhém místě za Lovčicemi.
Koncem června jsme spolu s mysliveckým sdružením uspořádali pro
děti a mládež UKONČENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU na chatě Větrovce. V červenci
se uskutečnila tradiční soutěž v požárním sportu ve Věteřově. Zúčastnil
se rekodní počet deseti družstev. Po
skončení nám pořadatelům soutěžící děkovali za úžasnou soutěž příjemné prostředí a atmosféru, kterou
vytváří naši diváci. Slíbili, že letos
znovu rádi přijedou. Umístili jsme
se na třetím místě. V tomto měsíci
jsme stihli ještě jednu soutěž v Ostrovánkách. A umístíli se na třetím
místě. V srpnu byla soutěž ve Ždánicích. Tato soutěž je zajímavá tím, že
se voda čerpá z rybníka. Prověří to
připravenost přenosné požární stří-

kačky PPS12. Skončili jsme
na druhém místě. Vodovody a kanalizace VAK nám
zkomplikovali trénování
tím, že nás upozornili, že vodu z vodovodního řádu můžeme odebírat
jen při požáru. Jinak to budou brát
jako neoprávněný odběr, kde hrozí
pokuta až 50 000 Kč. Tuto skutečnost
jsme řešili dovozem vody ze studní.
V záři se naše družstvo zúčastnilo
noční soutěže v Želeticích, kde se
hasí hořící terče. Umístili jsme se na
třetím místě. V Archlebově pro zpestření soutěže byl útok s třemi proudy na tři terče. Umístili jsme se na
druhém místě. Soutěžní rok byl velmi úspěšný, tradičně jsme se zúčastnili všech soutěží v požárním sportu
pořádaných 3. Okrskem a 1. ročníku
soutěže ve Vracově. Díky účasti na
všech soutěžích a díky stabilním výsledkům jsme v součtu bodů zvítězili v hodnocení celé sezóny.
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Soutěží se zúčastňovali Chaloupka
Ladislav, Jurůtkovi Jan, Richard a Zuzana, Kaňa Tomáš, Lorenc Radim, Staněk Petr, Sochor Martin,Sochor Patrik,
Šimek Stanislav.
V roce 2015 jsme vyjížděli pouze dvakrát a to k likvidaci spadlého stromu
pod vodojemem a k hořícímu automobilu u vodojemu. U obou událostí
jsme byli nápomocni profesionálnímu sboru z Kyjova. Díky vám občanům, vaší opatrnosti nedošlo ke škodám při zahoření.
V říjnu jsme ve spolupráci s kulturním výborem
uspořádali tradiční krojované hody s věncem,
kterých se zúčastnili jako
stráci a chasa naši mladí
hasiči. V prosinci proběhla výroční valná hromada
VVH. Navštívili nás hosté
starostka obce Kolaříková Hana, starosta okresního sboru hasičů Kuchař
Miroslav, starosta 3. okrsku Goj Jan, kteří předali
medaile a poděkovali za
práci v SDH vyznamenaným.
• Kaňa Tomáš – čestné
uznání okresního sboru hasičů
• Pintera Josef – medaile za věrnost 30 let
• Luža Zdeněk – medaile za věrnost 40 let
• Kellner Tomáš – medaile za věrnost 50 let
Děkuji všem soutěžícím
vedeným velitelem družstva Janem Jurůtkou za
vzornou
reprezentaci
naší obce a sboru. Rok byl
ukončen silvestrovskou
zábavou na které naši hasiči barevnou světelnou
show a pouštěním repro
hudby zpříjemnili rozloučení ze starým rokem.
Přeji Vám všem, ať se živly
naší obci vyhnou.
Jurůtka Richard,
velitel SDH
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Umístění za rok 2015.
bodů

konečné
pořadí

bodů

konečné
pořadí

Věteřov

17

1.

Ždánice

23

5.

Lovčice

19

2.

Želetice

26

6.

Ostrovánky

21

3.

Strážovice

35

7.

Archlebov

23

4.

Nenkovice

39

8.
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Pro náš fotbalový oddíl byl rok 2015
úspěšný, i když ne jednoduchý. Spousta věcí se povedla, některé bohužel ne.
Rád bych připomenul tři události, které
pro mě osobně fotbalový rok 2015 ve
Věteřově v tom dobrém charakterizují.
Tím nejvýznamnějším úspěchem je
rozhodně skutečnost, že se nám podařilo postoupit do vyšší III.A třídy.
Po několika letech tak znovu hrajeme derby se sousedními Sobůlkami
a na jaře k nám přijedou například
Bukovany nebo Šardice. Je to soutěž náročnější a obtížnější, ale to ke
sportu patří. Mimochodem podzimní
domácí zápas se Sobůlkami byl určitě
rekordní, co se týká návštěvnosti. Téměř 200 diváků už jsme na fotbale ve
Věteřově dlouho neměli.
V létě jsme také oslavili 80 let založení TJ Sokol Věteřov. Oslavy se povedly a dík patří všem, kteří se na jejich
přípravách a organizaci podíleli. Speciální poděkování pak patří panu Vladimíru Vyskočilovi, který nám zajistil
spolufinancování celé akce.
Třetí příjemná událost se týká fungování oddílu. Do našich řad vstoupil
a s údržbou hřiště nám začal velmi aktivně pomáhat pan Miroslav Sedlák.
Mira rozumí sekačce i trávníku a věříme, že spolu s ním posuneme kvalitu
hřiště u nás zase o kus dál.

www.veterov.eu

Důvodů ke spokojenosti
bylo samozřejmě mnohem
víc. Vyhýbala se nám vážnější zranění, máme nové
logo, celkově oddíl funguje.
Poděkování za to patří všem
lidem, kteří se o fotbal ve Věteřově starají, hrají ho nebo
mu aspoň fandí.
S úspěchy roku 2015 souvisí
i plány pro rok 2016.
Chtěli bychom dál hrát III.
A třídu. Nebude to jednoduché, ale za všechny fotbalisty můžu slíbit, že pro to uděláme maximum.
Zatím vypadá velmi reálně i to, že by
mohlo dojít k výměně starých oken
a dveří ve fotbalových kabinách. Poděkování za to patří paní starostce
a všem zastupitelům.
A v letošním roce bychom také rádi
začali realizovat sen, který už několik
let máme. Rádi bychom vybudovali
umělé zavlažování hřiště tak, jak ho
mají třeba v Nenkovicích, nebo ho
právě dokončují v Archlebově. V první
fázi připravujeme projektovou dokumentaci. Pak přijde na řadu shánění
financí a vlastní realizace. Nebude to
nic jednoduchého a asi to jen za jeden rok nezvládneme, ale přesto nám
držte palce.

Rok 2015 ale nebyl jen rokem úspěchů. Moc nás mrzí, že ty nejmladší
zatím fotbal moc nezajímá a vidět po
hřišti běhat školáky je opravdu vzácnost. Přitom platí, že hřiště je tu pro
všechny, kteří ho neničí, a kdokoliv
si může přijít zaběhat nebo zakopat.
Míč mu rádi půjčíme.
Pravdou je i to, že nám nepřibývají
fanoušci. Zůstávají ti skalní, věrní, ale
zbytek obce jako by ani nezajímalo, že
se ve Věteřově hraje fotbal. Je to škoda, protože hlavně kluci na hřišti vaše
povzbuzování opravdu poznají.
Ta nejsmutnější fotbalová zpráva pak
přišla v létě. Zemřel bývalý předseda
našeho oddílu, dlouholetý funkcionář,
ale hlavně věrný fanoušek věteřského
fotbalu, pan Vladimír Válka. V rámci fotbalu jsem ho zažil už jen jako fanouška,
přesto mi dovolte osobní vzpomínku.
Rozčilovalo mě, že dokázal odejít kdykoliv během zápasu ve chvíli, kdy se
mu fotbal na hřišti přestal líbit. A bylo
jedno, jestli se hrál první poločas, nebo
chybělo pár minut do konce. Když
jsem mu to „vyčítal“, tak se zasmál
a odpověděl mi: „Nestěžuj si, že jdu už
dom, ale buď rád, že příště přijdu zase.“
A měl pravdu.
Fotbal hrajeme pro vás, pro diváky,
a vážíme si každého, kdo se přijde podívat. Tak na věteřský fotbal nezanevřete a nezapomeňte, že první zápasy
hrajeme už v březnu.
David Sedlář
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Řádkyy zppod jehličí
„Strýcu! Strýcu, tak sme tady, pojedem už?“ ptali se nedočkavě jeden
rozbahněný, zimněprázdninový den
kluci ze sousedství. Sluníčko však svítilo a já si uvědomil, že krmení zvěře
nepočká.
A tož nic, uvařit hrnek dobré kávy
a napakovat věci do auta – plastovou
bečku s obilnou směsí, sušený topinambur a už se může vyrazit! Ještě
přišel nový honec Dominik, který
celý žhavý také chtěl přiložit ruku
k dílu. Jsme tedy kompletní a upovídaný fiátek vyráží směr Veselá – nad
Strážovicemi.
„ A strýcu, tady nám přeběhla srnka, dyž sme jeli do Brna!“ komentují cestující ubíhající cestu a „Strýcu,
proč se tady říká Cihelna?“ – dotaz
stíhá dotaz. Jedu pomalu a dá to
fušku odpovídat na zvídavé otázky.
Kluci si všímají kdečeho a tak nějak si jako dospělák uvědomuju, že
před pár lety jsem se taky ptal na to
a to.
Už zastavujeme u zásypu na Veselé
a jdeme nasypat dobroty: ječmen,
kukuřičné plevy, trochu prosa, pelušku. Trošku to práší a sákryš! Kluci
zjišťují, že vak s pytlem krmení je fakt
těžký. Došli jsme i k jesličkám poblíž
bývalé vyhořelé chaty a i sem připadl
díl zvířecích dobrot.
A nesnažili se jen kluci při krmení zvěře – tak třeba kyjovští skauti
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Podchřibáci, ti od 6. do 8.února strávili víkend na naší chatě Větrovka.
Neváleli se chlapci, pobyt v prostředí
naší vesničky si tvrdě odpracovali: rozebrali za odborného dohledu svých
vedoucích a myslivců dva nepoužívané a poškozené krmelce ve Škarecách. Tehdy za chatou bylo závějí!
Hřeje myslivecké srdce, když vidí zájem a chuť pomoct přírodě! Jako bonus kluky hřáli řízky z divočáka.
Taky jsme v únoru vyrazili – chvilku po skautech krmit s nejmenšíma
věteřákama a věteřankama zvěř na
Rovinka k Josífkovi. Kolem nejmenších poskakoval jezevčík Ugin a po
nakrmení zvěře se děti šly ohřát do
vytopené chaty. Řízky nebyly, zato
byly koblihy a teplý čaj a drobotina
rozdýchávala setkání s divočákem.
(Naštěstí jen vycpaným).
Během celého roku toho proběhlo
dost, kupříkladu v březnu proběhlo
jarní, každoroční sčítání zvěře.
23.května jsme vyrazili na zájezd –
vybaveni dobrou náladou a placatkami do Lysé nad Labem podívat se
na přehlídku trofejí.
No a v červnu, 26. června to bylo,
zase chata Větrovka vítala prázdniny
– přijeli k nám indiáni, kmen z Kyjova
to byl , a děcka z vyvalenýma očima
si mohli vyvrtět oheň. .
Ještě Drakiáda a nastává pro myslivce čas žní: podzimní a zimní hony.

Uspořádali jsme letos dva: první byl
21.listopadu - večer byla ve škole Poslední leč.
Druhý hon byl 26. prosince.
15.listopadu, v neděli v místním kostele Sv.Cyrila a Metoděje proběhla
Hubertská mše svatá. Byl to trošku
krok do neznáma, inspirace z poutního chrámu ve Křtinách však byla silná
a i samotná slavnost v naší vesničce
byla hlubokým duchovním a kulturním zážitkem. Podařilo se zapojit
do této akce nejen Věteřáky a nejen
myslivce – farnost, mužský sbor Věteřáci, trubači – ti všichni a i mnozí
další zdarma a ve svém volnu nastudovali a připravili cosi nového. Za tohle všem ještě jednou díky. Mše byla
odsloužená provinciálem Rytířského
řádu křížovníků p.Pastrňákem z Vídně za všechny živé i zemřelé myslivce.
Za minulý rok podařilo se odlovit na
katastru naší obce 4 srnce, 3 srnčata,
3 lončáky prasete divokého, 5 kachen divokých, 10 bažantích kohoutů, 2 jezevce, 1 psíka mývalovitého,
1 kunu, 10 lišek a navíc 1 srna a 2 srnčata byli úhyny.
Pro myslivce rok končí sčítáním zvěře
na konci března.
A tak s koncem mysliveckého roku
přejí i Vám členové MS Větrov Věteřov jen to dobré!
Myslivosti zdar! David Zálešák
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Když se mnou vedl pan místostarosta Josef Malík rozhovor pro loňské číslo Věteřského zpravodaje, tak jsme se
dívali na dobu mého příchodu do Věteřova. Byl to tedy
pohled zpět. Letos Vám, milí čtenáři, nabízím pohled na
událost, která nás ve farnosti teprve čeká.
O slavnosti Seslání Ducha svatého, v neděli 15.května
2016 bude několika připraveným kandidátům udělena
svátost biřmování. Myslím si, že to bude jedna z největších událostí v naší farnosti v letošním roce. Svátost bude
udělovat velmistr našeho křižovnického řádu Dr. Josef
Šedivý O.Cr.
Duchovně připravuji na faře již od listopadu deset patnáctitetých adeptů svátosti. Probíráme si katechismus

V tomto vydání zpravodaje naše mladé reportérky vyzpovídaly vyhlášeného a v širokém okolí oblíbeného veterináře MVDr. Michala Šibala.
Chtěl jste se stát veterinářem už
jako malý?
Ne, určitě ne. Asi jako každý kluk jsem
chtěl být námořníkem, vojákem, učitelem ... Ale určitě ne veterinářem.
Co vás k tomuto povolání přivedlo?
V 18 letech jsme si koupili psa a mě
moc bavilo se o něho starat. V době
před listopadem 1989 bylo velmi těžwww.veterov.eu

a jeden z prvních úkolů
bylo, zvolit si biřmovací jméno a biřmovacího
kmotra. Mít tedy nějakého
patrona v nebi i na zemi.
Jsem rád, že mládež přípravu nepodceňuje a že
se na biřmování těší.
Co je to svátost biřmování? Svátost biřmování je
jedna ze sedmi svátostí,
které dal Pán Ježíš církvi
k udělování. Je dovršením svátosti křtu. Křest většinou je
přijímám po narození, biřmování až v době dospělosti.
Křest je důležitý pro moji spásu, k posvěcení sebe, biřmování je důležité pro službu druhým. Je to duchovní vybavení pro apoštolát. Biřmovanec je udělovatelem svátosti
označen - pomazán a Duchem svatým vnitřně posílen.
Měl by být již dospělý ve víře. Kdo je naplněn Duchem
svatým, ten je jím i veden.
Jak si přeji, aby noví biřmovanci, byli uvědomělými sloupy naší farnosti!
Jak si přeji, abychom i my, kteří jsme svatost biřmování již
obdrželi, se nechali vést Duchem Božím!
Jsem přesvědčen, že udělování svátosti biřmování v našem farním kostele, se stane pro nás všechny posilou ve
víře, ale i posilou v praktickém, rodinném či občanském
životě.
Všechny Vás, milí čtenáři, na tuto slavnost zvu do kostela
v neděli 15. května 2016.
Váš Pater Pavel

ké se dostat na veterinu, byla to škola,
která nenabírala moc studentů. Po revoluci v roce 1990 jsem se na tuto školu dostal již bez problémů.
Měl jste někdy nějaký těžký případ?
Každý den. Každý případ je těžký, záleží na okolnostech. Často jsou to cizí tělesa (např. balónek) ve střevech pejsků.
Také jsem operoval dvanáctimetrákového koně. Nerozlišuji těžký a lehký
případ.
Kdybyste se měl rozhodnout dnes,
stal byste se veterinářem?
Ne, asi ne. Toto povolání je velmi časově náročné, stresující, je to práce s lidmi.

Máte nějaké oblíbené zvíře?
Asi ne. Pro ošetření není důležité, jestli
je to pes, kočka, had, křeček..., vždy je
to pacient, který potřebuje Vaši pomoc.
Ublížilo vám někdy nějaké zvíře?
Ano, mám za sebou tři operace, měl
jsem několikanásobnou frakturu čelisti, kopl mě do obličeje kůň . Ale to byla
chyba člověka, který ho držel. Jinak pokousání, poškrábání je naprosto běžné
a stává se to každý den.
Jaká byla vaše nejnáročnější operace?
Byla to fena po cířaském řezu, kterou
operoval jiný pan doktor. Všechny
orgány z břicha jí vypadly ven a byly
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kontaminovány. To byla velmi náročná operace. Nebo 23. prosince jsme
v noci měli velmi komplikovaný porod
feny, operace trvala 2,5 hodiny. Těžký
případ byl také pes, který naběhl na
rotavátor a byl úplně potrhaný.
Operujete sám?
Někdy ano, někdy operujeme dva. Při
závažnějších operacích se mnou operuje kolega nebo asistentka.

kosti – ortopedii, pouze měkkou chirurgii. Pokud je to něco závažnějšího,
tak tyto případy posílám na specializovaná pracoviště.
Kam?
Do Uherského Hradiště nebo do Starého Města.
Máte doma nějaké zvíře?
Ano, máme 2 psy, kočku, rybičky,
hady.

Co vás na zvířatech fascinuje?
Otazku bych položil asi jinak - co se mi
na zvířatech líbí ? Každé zvíře je jiné.
U zvířat je asi nejkrásnější bezelstnost,
radost ze života a to, jak jsou vděčná.
Pes Vás při návratu domů vždy přivítá,
čeká na pohlazení.

Specializujete se na nějaká zvířata?
Ne, dělám základní preventivní péči.
Opici bych asi neléčil, ale léčil jsem už
klokana. Pokud něco neošetřuji, vím,
na které specializované pracoviště
dané zvíře poslat.

Máte v rodině svého nástupce?
Ne, ani bych to nechtěl. To není práce,
která končí po 6 nebo 7 hodinách. Je
to nikdy nekončící práce 7 dní v týdnu,
24 hodin denně, neděle, svátky...

Proč jste si otevřel ordinaci právě
tady ve Věteřově?
Přiženil jsem se do Věteřova, postavil
si tady dům. Při stavbě jsme trochu už
počítali s možností otevřít si ordinaci.

Jak často operujete?
Dělám 12-15 operací týdně. Neoperuji

Mluvíte nějak se zvířaty?
Ne, na psí řeč jsem ve škole chyběl. Ale

V loňském roce se konal již patnáctý ročník tradiční Pěší
pouti na Velehrad, pouť na poděkování svatým Cyrilu
a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
a letos zvláště za římský synod o rodině, za posvěcení
rodin a rodiny v těžkostech a nové rodiny a za všechny,
kdo žijí zasvěcenýcm životem. Poutníci z různých koutů České republiky putují z Vranova nad Dyjí na poutní
místo Velehrad. Celková trasa se zastávkami ve Znojmě,
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jinak za ty roky už zvířata znám, vím,
co na ně platí. Na některé stačí zvýšit
hlas, na některé to platí po dobrém,
na některé po zlém. Ale je pravda, že
někdy mě některé zvíře ještě překvapí.
To pak radši uspíme a ošetřujeme pod
narkózou.
Operovali jste někdy nějaké drahé
zvíře, které zemřelo?
Smrt bohužel je součástí našeho
života tak samozřejmě i zvířecího.
Někdy i přes veškerou snahu a péči
může dojít k úhynu, jedná se naštěstí
o ojedinělé případy. Co se týká ceny
zvířete - pro každého z nás je jeho
zvířátko to nejdražší, takže při ošetření nerozlišujeme, jestli pejsek stál
hodně nebo málo peněz. A operace jsou různě drahé. Jsou i operace
za 60 000,- Kč, vím i o operaci psa
za 110 000,- Kč, ale takto nákladné
operace se provádějí na specializovaných pracovištích.
Děkujeme za rozhovor.
Anna Abramuszkinová,
Aneta Kolaříková

Miroslavi, Blučině, Žarošicích, Věteřově,
Svatém Klimentku a Buchlovicích měří
cca 164 km. A stejně jako v předchozích
letech se poutníci zastavili ve Věteřově, kde pro ně nejdříve náš pan farář P. Pavel Baxant sloužil mši, poté se
poutníci přesunuli do budovy školy, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a nocleh. Velké poděkování patří
věteřským farníkům, kteří vše opět perfektně připravili
a poutníky pohostili. Letos se opět těšíme na další setkání.
Hana Kolaříková, starostka
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V loňském roce se nám podařilo uskutečnit dlouho nekonané a slibované Vítání občánků. Protože se v roce 2015 narodili čtyři noví občánci, bylo
pro mě velkou ctí a radostí, přivítat je slavnostně
do života. Tato tradice se ve Věteřově konala naposledy v roce 1990, tedy před 25 lety. O to větší
mám radost, že se tato událost vrací do povědomí lidí.
Slavnostně jsme přivítali Nelu Procházkovou, Simonu Lužovou, Evu Moudrou a Mathiase Šimka.
Příjemným zpestřením této události bylo vystoupení dětí z mateřské školy a dětí školou povinných pod vedením učitelek z mateřské školy.
Ještě jednou našim občánkům přejeme do života, aby je v jejich rodinách provázela láska, zdraví
a spokojenost.
A nám nezbývá než si přát, abychom i v příštím
roce a v těch dalších měli koho vítat ...
Hana Kolaříková, starostka

Statistické údaje k 31. 12. 2015
Počet obyvatel
Narození
Úmrtí
Přistěhováno
Odstěhováno

502
4
8
20
19

1 chlapec
5 žen
10 žen
8 žen

3 děvčata
3 muži
10 mužů
11 mužů

Nejmladší občan Mathias Šimek.
Nejstarší občanka Marie Vavřinová – 96 let.
Nejstarší občan Jan Vavřina – 98 let.

Narození v roce 2015

Zemřelí v roce 2015

Nela Procházková
ová
Simona Lužováá
Eva Moudrá
Mathias Šimekk

Josef Blažek
Františka Lužová
Božena Dufková
Vladimír Válka
Bohumil Osička
Anna Pinterová
Ludmila Vavřinová
Dana Daňhelová

www.veterov.eu

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

13

Věteřský zpravodaj

4.3.

Zájezd na operu La Traviata

2.7.-6.7.

Malé hody

12.3.

Burza knih

7.8.

Výlet v Jablůňce

20.3.

Velikonoční neděle v muzeu

srpen

Pěší pouť na Velehrad

3.4.

Vědomostní soutěž Mikroregionu Babí lom
v Bukovanech

27.8.

Sešlost lidu na Babím lomě

11.9.

Beseda s důchodci

16.4.

Košt vína

29.4. (30.4.) Pálení čarodějnic na Valech
8.5.

Den matek

28.5.

Den dětí

1.7.

Ukončení školního roku u myslivecké chaty
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29.-30.10. Krojované hody
6.11.

Hubertská mše, ochutnávka gulášů

20.11.

Advent za dveřmi

prosinec Zpívání u vánočního stromu

2016
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Tříkrálová sbírka

Fašank

www.veterov.eu
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Ochutnávka gulášů

Svatomartinské prase

Drakiáda

Westernový den dětí

16

2016
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Den matek

Slovácký rok

www.veterov.eu
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Beseda s důchodci

Zpívání u vánočního stromu

18

2016
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Košt slivovice

Vycházka k oskeruším

Karneval

www.veterov.eu
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Zajímavým zvykem žen ve Věteřově
býval „kvok“. Již týden před „Škaredou
středou” chodívala stařenka Cibulková se stařenkou Němcovou po sousedkách, aby nezapomněly a na ten
„kvok” se řádně připravily.
Příprava byla opravdu důkladná. Každá ženská, aby „staré” nevěděl, pekla cukroví a smažila boží milosti a za
mimořádně prodaná vajíčka byla již
schována nějaká ta „šestka” nebo i korunka na trochu té „sladké”.
Už předem bývalo domluveno, kde
se „rozsezení” bude odbývat. Jednou
bývalo u Cibulků, podruhé u Němců.
Brzy po poledni se tam ženské potichoučku „slézaly”. Pod zástěrkou nesla
každá „svoje přípravy”. Ve světnici už
byly nachystané mísy, talíře, sklenice
i hrnky. Mísy i talíře byly brzy plné,
na stole hromada šestek nebo korun
a na plotně vřela voda na čaj. Teď se
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ještě domluvily, kolik a „jaké” se ještě
koupí a kolik bude potřeba rumu do
čaje. Odvážnější ženská šla pro „to”
a brzy bylo „žídlíček” plné okno a hrály
„fšeckéma barvama”. Vždyť se musela
kůpit zelená, griotka, kmínka, alaška,
hořká i anýzová, čert i rum. Tetička –
hostitelka nalévala čaj a každé „hrkla”
do hrnku pořádnou dávku rumu, aby
rozkvokání dlůho netrvalo. Popíjelo
se, přikusovalo se cukroví a boží milostě. Netrvalo dlůho a ženským svítily oči, jak kmucháčkovi v hrubý hody.
To bylo řečí, to bylo výkladu. Po jídle
začalo zavdávání, aby slípky hodně
kvokaly, aby bylo hodně kuřat, plno
hůsat, kozlat, telat a sem tam i nějaké
to děcko. Připíjení nebralo konce. Všude smích, halas, jekot, výskot, řehot –
no celkem „fofr” jedinečný.
I písnička se ozvala, ale i když byla
„Škaredá středa”, písnička svatá to

nebyla nikdy. Střídala se jedna za druhou a mezi nimi zase plno smíchu
a výskání.
S přibývajícím časem, ubývalo však
i sil. Ženské už byly „rozsezené” a mnohá si musila jít i „ochladit”. Chůze v této
fázi již byla všelijaká a mnohá taky už
„pochválila Davida”, všechny však pořádně kvokaly.
Když se sešeřilo, stávalo se často, že
nejednu odvážely domů na připraveném tragači, předem ho však „ověnčily” chvojím a mašlemi.
Za starých „ďub” bývali holt zbožní
lidé. S popelcem na čele, pro který si
šli až do Lovčic, chodili po dědině kolik dní. Večer na „Škaredou středu” začali se v každé domácnosti modlit růženec a modlil se celou dobu postní.
Mnohý muž toho dne odložil i faječku
a zapálil si zase až po „Vzkříšení”.
Z kroniky Bedřicha Blahutky
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