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Vážení spoluobčané,
další rok je za námi. Nastal čas ohlédnout se a zhodnotit naši práci. V předešlých dvou letech se podařilo
uskutečnit mnoho akcí, které možná
nejsou na první pohled moc vidět,
jsou však dle mého názoru neméně
důležité. Velmi důležité bylo dokončení a schválení nového územního
plánu. Tento dokument je důležitý
pro rozvoj obce, umožňuje nám vytvořit vhodné plochy pro bydlení
a zachovat kvalitní přírodní zázemí. Úplně novou tvář získala obecní
knihovna. Navíc díky dotaci z Ministerstva kultury byla technicky vybavena tak, aby odpovídala nárokům
dnešní doby. Podlaha v tělocvičně
také prohlédla – parkety byly vybroušeny a nově nalakovány. Z rozpočtu
obce jsme nakoupili nové židle a stoly. Vyměnili jsme okna a dveře na
kabinách. Také kadeřnictví bylo částečně zrekonstruováno. Pro hasiče se
podařilo získat dotaci 50 000,- Kč na
doplnění výzbroje. Na opravu elektroinstalace v kostele jsme přispěli
částkou 100 000,- Kč. Větší akce vyžadují samozřejmě delší přípravu.
V loňském roce jsme takových akcí
připravovali hned několik. Připra-
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vujeme dokumentaci k vybudování
parkoviště v části obce Hloža, které
by mělo vyřešit tolik potřebná místa
k parkování. Pracujeme na ní již třičtvrtě roku a stále narážíme na menší
či větší komplikace na úřadech. Plánovaná realizace by měla proběhnout na jaře, tak věřme, že vše dobře
dopadne. Další připravovanou akcí
byla demolice domů č.p.57 a 133
v ulici Koráb. Nákup zdárně proběhl,
domy nyní již patří obci. Demolice
by měla proběhnout v jarních měsících. Věříme, že se tak podaří alespoň
trochu zrekultivovat tuto část obce.
Využili jsme dotační příležitosti z Ministerstva pro místní rozvoj a zažádali jsme o dotaci z dotačního titulu
- Zapojení generací do komunitního
života obce. Pokud dotaci získáme,
vybudujeme altán s lavičkou a ostatním mobiliářem pro cyklisty i pěší
u Vodojemu společně s informační tabulí o historii obce, především
o věteřovské kultuře. Součástí této
dotace je i místo aktivního odpočinku, to by vzniklo na Močidle. Jednalo
by se o workoutové prvky pro mládež
a dospělé. Zažádali jsme také o dotaci na vybudování klubovny a opravu
sociálního zařízení, která by vznikla

v prostorách víceúčelové budovy vedle mateřské školy. Tato klubovna by
pak mohla sloužit dětem, maminkám
s dětmi, důchodcům, spolkům... Největší investiční akcí pro nás je dlouho připravovaný odkup pozemků
v areálu bývalého ZD, více se dočtete
v samostatném článku v tomto zpravodaji. S touto lokalitou souvisí další
dotace, o kterou jsme zažádali a to
vegetační úpravy v intravilánu obce.
Z těchto finančních prostředků vysadíme stromy a keře, které budou lemovat celý tento pozemek a zároveň
budou sloužit jako větrolamy. Snažíme se také podporovat místní spolky, nejenom každoročními dotacemi
z rozpočtu obce. O jejich aktivitách
a činnosti se můžete dočíst na stránkách tohoto zpravodaje. Závěrem
chci poděkovat vám všem, kterým na
naší obci záleží, ať už na jejím vzhledu nebo na jeho dění. Děkuji všem,
kteří pomáháte a aktivně spolupracujete jak při obecních akcích, tak
třeba jenom tím, že udržujete okolí
svých domů. Přeji Vám úspěšný rok
2017, mnoho zdraví a v dnešní uspěchané době hodně tolik potřebného
klidu a pohody.
Hana Kolaříková, starostka
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Ráda bych nastínila již mnohokrát probíraný, emoce vzbuzující problém naší obce a to domy postavené v katastru
Věteřova (lokalita pod vysílačem Babí lom), mající čísla popisná Strážovic a jejichž obyvatelé jsou také občany Strážovic. Tento problém je starý více než 100 let a jeho řešení je
a bude velmi obtížné.
V České republice nejsme jedinou obcí, které se tento problém týká. Snaha Mininsterstva vnitra tyto problémy vyřešit
se promítla také do novely zákona o obcích z 1.7.2016, kde
paragraf 26a říká, že je-li území obce nebo jeho část součástí
katastrálního území jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra dotčené obce, aby ve lhůtě 1 roku uzavřely dohodu. Nedojde-li k uzavření dohody ve stanovené lhůtě, rozhodne o změně hranic obcí po projednání s příslušným katastrálním
úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední. Dne 11.8.2016
jsme tuto výzvu Ministerstva vnitra obdrželi. Ihned jsme zahájili jednání s obcí Strážovice. Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo, že je proti překatastrování obce. Obec Strážovice udělila čísla popisná nezákonně, a proto pokládáme za
jednodušší variantu dotčené domy přečíslovat. Naše obec
nemá důvod se zbavovat pozemků v této lokalitě. Oslovili jsme tedy dopisem Strážovice, kde je vyzýváme k řešení
tohoto problému. Odpovědí nám byl dopis, ve kterém nás
obec Strážovice žádá o posun naší katastrální hranice na sever směrem k lesu za vysílač Babí lom. Naproti tomu nabízí
své katastrální území v lokalitě Chrástovice. Tato nabídka je
pro nás nepřijatelná - přijít o tak krásnou lokalitu, naši předci by se asi obraceli v hrobě a naši potomci by nám to nikdy
neodpustili. Na půdě Strážovic jsem se společně se starostou a místostarostou Strážovic setkala s vedoucí odboru

dozoru a kontroly paní Alicí Urbánkovou, která zastupovala
Ministerstvo vnitra a nastínila nám možný postup. Jsou dvě
možnosti, jak tento problém řešit: 1. Obec Strážovice zruší čísla popisná, domy budou přečíslovány, obyvatelé této
lokality se stanou občany Věteřova. 2. Lokalita bude přičleněna ke katastrálnímu území Strážovic výměnou za jiné
území (zde konkrétně se jedná o lokalitu Chrástovice). Po
poradě s právníky a lidmi, kteří mají s touto problematikou
zkušenosti, jsme zaslali na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru kontroly nesouhlasný dopis, kde žádáme o prošetření
celé situace, hlavně nezákonného počínání obce Strážovice
a zároveň pochybení stavebního úřadu v Kyjově, který toto
schválil a posvětil. Chceme bojovat všemi prostředky. Jednou z možností je místní referendum, ke kterému by mělo
ministerstvo přihlížet. Proto jsme se na únorovém zastupitelstvu dohodli, že referendum vyhlásíme. Nyní vše připravujeme, vyhlášení plánujeme na konec března a samotné
referendum by mělo proběhnout koncem května. Zajímá
nás názor vás občanů, tímto dostanete možnost vyjádřit se
k tomuto problému. O konkrétních termínech budete samozřejmě včas informováni. Proto věřím, že nezůstanete
lhostejní, ať už máte názor jakýkoliv, přijďte a vyjádřete se.
Výsledky referenda jsou pro obec závazné. Pakliže Strážovice názor nezmění a odmítnou přečíslovat, nedojde k dohodě, pak už vše bude na rozhodnutí ministerstva. Snad se
nepotvrdí naše obavy, že se vše bude řešit v Praze od stolu,
bez znalosti historických souvislostí a vazeb. My, volení zástupci obce však budeme moci s čistým svědomím říct, že
jsme bojovali. Bojovali do posledních chvil a nevzdali to...
Hana Kolaříková, starostka

Již v minulém vydání obecního zpravodaje jsme vás informovali o plánované výstavbě v lokalitě bývalého ZD.
Tyto plány již nabývají konkrétních
rozměrů. Na posledním zastupitelstvu jsme schválili kupní smlouvu.

Dalším krokem bude výběrové řízení na projekt a příprava projektové
dokumentace. Tyto pozemky budou
zasíťovány, vybudována nová komunikace a poté budou ihned nabídnuty
občanům k odkupu. Předběžná cena

nabízených zasíťovaných pozemků je
375,- Kč/m2. Zájemci se mohou zapsat
do pořadníku již teď, budou tak mít
výhodu výběru parcely. Více informací na OÚ ve Věteřově.
Hana Kolaříková, starostka

Problematika třídění odpadů je stále více aktuální. V naší obci máme
4 „hnízda“ s kontejnery na plast,
papír, barevné i bílé sklo. Ve spodní části obce je navíc kontejner na

kovový odpad. Dle výsledků a informací z Ekoru bohužel naše obec patří v množství vytříděného odpadu
k těm horším, třídíme méně. V loňském roce, převážně v letních měsí-

cích jsme byli hodně kritizováni, že
není dostatek kontejnerů, hlavně na
plasty. Tuto situaci jsme monitorovali, je pravda, že plastového odpadu je
opravdu hodně, je ale také pravda, že
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krabic, které by tam bez problémů
vešly, pokud by je však dotyčný složil. V loňském roce jsme se přesto
rozhodli, že vybudujeme ještě jedno kontejnerové stání na parkovišti
u školy. Věříme, že se tímto tento problém podaří alespoň trochu vyřešit.
Ale nebude to fungovat bez vás, bez
vaší ochoty udržovat místa s kontej-

nery čistá a třídit tak, jak se má. Co
nás dále trápí je, že u kontejnerů nacházíme předměty, které tam prostě
nepatří. Myslím, že dnes už i malé
dítě ví, co je plastový odpad. Takže
vánoční stromečky, matrace, gumové bazény, plechovky s barvami, nárazníky aut – ty opravdu NE!
Hana Kolaříková, starostka

I.kkolo senátních voleb 7. a 8.110.22016 II. kolo senátních voleb 14. a 15.110.22016

obálek 182, z toho platných hlasů
175. Volební účast byla 42,92%.

by hodně pomohla spolupráce vás
občanů. Zmáčknout plastové láhve,
třídit správně, naházet vše do kontejneru a nenechávat jej pohozený
v pytli (většinou nezavázaném) vedle
kontejneru. Plastový odpad pak nacházíme po celé obci. Kontejner na
papír je většinou poloprázdný, přesto se kolem něho povaluje spousta

Z celkového počtu 427 voličů bylo
vydáno 182 obálek, odevzdaných
obálek 179, z toho platných hlasů
166. Volební účast byla 42,92%.

Z celkového počtu 427 voličů bylo
vydáno 118 obálek, odevzdaných
obálek 118, z toho platných hlasů
118. Volební účast byla 27,63%.

Květoslav Přibyl
Ing.Bc. Anna Hubáčková
Josef Zimovčák
Ing. Zdeněk Škromach
Ing. Jana Bačíková, MBA
JUDr. Vítězslav Krabička
Ján Lahvička

Ing.Bc. Anna Hubáčková
Ing. Zdeněk Škromach
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Volby do zastupitelstev krajů
7.a 8.10.2016
Z celkového počtu 424 voličů bylo
vydáno 182 obálek, odevzdaných

Po rokách zim bez sněhu se naši potomci dočkali sněhové přikrývky, kterou si představovali jen z našeho vyprávění. Prvotní nadšení z této nadílky vystřídaly následné
komplikace. Vyvstala Nerudovská otázka „Kam s ním?“
Za vláhu na poli jsme moc vděční - ALE co komunikace.
Sjednaný traktor s pluhem nejdříve vypomáhal na hlav-
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Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
KDU-ČSL
ANO 2011
KSČM
Úsvit s blokem proti islamizaci
Moravané
Svobodní a Soukromníci
Koalice SPD a SPO
Koalice TOP 09 a „Žít Brno“
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ních tazích. Potom přišly na řadu místní komunikace. Zas
se nabízí klasika „… Zase padá“. Letošní zimu jsme už vysolili 260kg soli. Tímto moc děkujeme všem, kteří bez řečí
jakýmkoliv způsobem pomohli zvládnout danou situaci.
Byt‘ jen trpělivostí.
Josef Malík, místostarosta
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V neděli 6.11.2016 v 15:00 nastala dlouho očekávaná
chvíle. Za hojné účasti farníků jsme přemístili vše, co se
dalo odnést z kostela na faru. Lavice a dlažba byla zakryta
proložkami a folií. Divili jsme se, jak rychle jsme vše bez
problému zvládli. V pondělí 7.11. nastoupila firma, která
provedla demontáž a následně montáž veškeré elektro-

instalace. Přibylo několik osvětlovacích těles. 3.12. se opět
scházíme ještě ve větším počtu. Čeká nás úklid kostela
a instalace všech soch, obrazů a koberců. Vše probíhá opět
rychle a bez kolizí. Všem zúčastněným „Pán Bůh zaplať“.
Na tuto opravu obec přispěla částkou 100 000,- Kč.
Josef Malík, místostarosta

Naše obec se zapojila do projektu Stromy s pamětí. Je
to projekt propojující historii s přítomností, upevňující
vztah obyvatel k životnímu prostředí a stmelující všechny skupiny obyvatel od nejmladších po pamětníky. Projekt Stromy s pamětí realizovala MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu,z.s s podporou Ing. Bc. Anny Hubáčkové na
území 45 obcí Kyjovského Slovácka.
Děti pod vedením pedagogů a zástupců obcí sázely ve
svých školách, školkách nebo na veřejném prostranství
stromy typické pro naši krajinu. Získaly informace, jak
o stromy pečovat a dozvěděly se, které z nich jsou pro jejich zahrádky ty nejvhodnější. Nejčastěji sázenými stromy
byly lípy následované morušemi, hrušněmi či třešněmi.
Také my jsme se zapojili s našimi dětmi z MŠ ve Věteřově.
Vybrali jsme lípu a moruši, které jsme společně 12.9.2016
zasadili v parcích vedle kostela. Děti si přinesly potřebné
nářadí a dostatek vody na zalití a s velkou chutí se pustily do práce. A aby se na všechny jen tak nezapomnělo,

přidali jsme při sázení lípy do připravené jámy pamětní
láhev se jmény všech zúčastněných. Nakonec děti slíbily,
že budou stromky zalévat a kontrolovat, jak rostou.
Hana Kolaříková, starostka

Na letošní školní rok 2016/2017 bylo
zapsáno celkem 13 dětí, z toho jeden
předškolák. Nejpočetnější skupinu
tvoří děti ve věku tří let. Naši mateřskou školu navštěvují i dvě děti
dvouleté, které se bez problémů zapojily do skupiny.
Během prvního pololetí jsme ochutnali obědy a svačinky od několika
kuchařek. Zpočátku nám vařila paní
Lipovská, ale po jejím odchodu jsme
museli hledat náhradu. Ze ZŠ Archlebov nám byly dováženy obědy, které
nám na stolečky chystala maminka
naší Lucinky, paní Svobodová. Od
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ledna nastala další změna a nyní si
pochutnáváme na obídku od další
maminky našeho Patrička, paní Bilíčkové. Dětem strava vyhovuje, je
plnohodnotná a vyvážená. To, že
obědy dětem chutnají, vidíme vždy
podle špinavých pusinek.
S dětmi se účastníme kulturních akcí
a dění v obci. Jako velcí zahradníci
jsme pomáhali sázet stromy za přítomnosti paní starostky, pracovníků
obce a pana faráře. Vzali jsme si lopatky z naší školní zahrady a stromy
zasypali hlínou, zalili vodou, aby se
nám hezky uchytily. Pokud se po de-

sítkách let budou provádět stavební změny, naši následníci zjistí, kdo
stromy sázel díky artefaktu, který je
ukrytý v láhvi vedle jednoho z těchto nově zasazených stromů. Naše
děti se rovněž účastnily rozsvěcování
vánočního stromu, které se konalo
18. prosince. Pro všechny přítomné
si děti připravily řadu básní, nakonec
rozdaly perníčky, které samy napekly
během přechozích dnů v mateřské
škole. Jako tradičně se také naše mateřská škola zapojila do vánočního
jarmarku, který probíhal v ZŠ Archlebov. Děti tvořily svícny a vánoční dár-

2017

Věteřský zpravodaj

kové taštičky, které si rodiče kupovali
za symbolickou cenu.
V Mateřské škole jsme již měli také
setkání s rodiči, proběhlo celkem
dvakrát, a vždy se velmi vydařilo.
První setkání proběhlo v říjnu. Naším
záměrem bylo, abychom se všichni
navzájem poznali. Vytvořili jsme si
rodinné erby, pochutnali si na jablečném kompotu a štrůdlu, který děti
během téhož dopoledne zaujatě
připravovaly. Druhou společnou akcí
s rodiči byla Mikulášská besídka. Navštívil nás anděl s Mikulášem, kterým
jsme zatancovali, zazpívali a oni nám
za odměnu přinesli sladký balíček.
Všichni jsme si na závěr užili zdobení
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perníčků, i jazýčky si pochutnaly.
Během celého pololetí jsme se několikrát s ostatními MŠ účastnili divadelního představení, jednou v MŠ
Archlebov, jednou v Kyjově a po Vánocích v ZŠ Archlebov. Představení
se vždy líbila, někdy jsme se chvílemi
až báli, když se před námi objevil velký lev.
Děti se snažíme rozvíjet po všech
stránkách jejich osobnosti, společně
poznáváme naše okolí, přírodu a celý
svět. Chceme se zorientovat ve všech
zákonitostech, které nás mohou během roku potkat. Pochutnáváme si
na ovoci a zelenině, společně jsme na
začátku roku sklidili kukuřici.

V tomto chladném období si hrajeme na sněhu, stavíme sněhuláky
a užíváme si mrazu, který zamrazí cesty a nám to klouže, padáme
a moc se tomu smějeme. Možná padáme i úmyslně, ale to nám nevadí,
líbí se nám to.
V blízkých měsících se chystáme na
přípravu dalších akcí. Společně si užijeme karneval v MŠ Archlebov. Také
se chystáme překvapit naše maminky ke Dni matek.
Za všechny akce, kterých se mohly naše děti účastnit, patří velký dík
obci, rodičům a všem, kteří nás svou
přítomností podpořili.

Ivana Moudrá, vedoucí učitelka
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V roce 2016 se v knihovně pořádaly
celkem 3 akce. Započato první - téměř
celosvětovou akcí na podporu dětského čtenářství - nocí s Andersenem.
Akce spočívá v tom, že v den narození Hanse Christiana Andersena děti
v knihovně hrají hry, čtou si pohádky
od již zmiňovaného spisovatele a na
závěr pro děti největší dobrodružství
- nocují v knihovně. My k tomu ještě
přidali stezku odvahy v prostorách
školy. Ze všech akcí loňského roku se
tato může chlubit nejvyšší účastí, přišlo 14 dětí. A přesto, že jsem ještě týden nato byla přesvědčená, že budu
dobrovolně bezdětná:), plánuji akci
uskutečnit i tento rok.
Další akcí byla beseda se spisovatelkou, paní Naďou Horákovou, úspěšnou autorkou historických románů
a detektivek a zároveň hodonínskou
rodačkou. Je také spoluautorkou

námětů a scénářů k seriálu policie
Modrava. Myslím, že celá akce byla
zajímavá a nesla se v přátelském duchu. Stihlo se probrat nejen samotné
psaní knih, scénářů a námětů, ale dověděli jsme se i spoustu informací ze
zákulisí natáčení seriálu a zajímostí
z historie našeho kraje. I když jsem
sama z akce měla trochu obavu, nakonec předčila má očekávání a doufám, že tento rok nám Hodonínská
knihovna opět pomůže nějakou podobnou akci zorganizovat.
Poslední akcí loňského roku bylo tvoření vánočních ozdob z již úplně rozpadlých knih, kterým jsem chtěla najít
ještě nějaký užitek. Menší děti tvořily
ozdoby za pomoci provázku a tekutého skla a všichni, až na jednoho nerváka :), si něco odnesli domů. I na tuto
akci přišlo více dětí, než jsem čekala,
což mě potěšilo a motivovalo k uspo-

Vážení občané,
hned na začátku bych Vám ráda poděkovala. Děkuji Vám
všem, kteří jste věnovali nebo zapůjčili exponáty, které nyní v obecním muzeu společně obdivujeme a také
Vám, kteří mi ochotně pomáháte s organizováním a zajišťováním akcí. Za ten víc jak rok, co jsem správkyní mu-
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řádání akcí i v roce 2017, kterým bych
se chtěla více věnovat a doufám, že
účast bude jen a jen růst.
Monika Urubková, knihovnice

zea, jich bylo docela dost.
Vaše více než hojná účast v čase Vánoc 2015 na „Tajemném podvečeru v muzeu“, kdy jste si měli možnost prohlédnout obecní muzeum při svíčkách mi byla obrovskou odměnou i stimulací k další činnosti.
Velikonoční zdobení kraslic a pletení pomlázek v loňském roce i akce „Dnes jsem tu správcem já“, kdy naši nejmenší nacvičili se svou paní učitelkou, Ivanou Moudrou,
působivé a milé pásmo dobových řemesel a kostýmů
a ti starší nám dělali průvodce v muzeu, byly, doufám,
akcemi povedenými. V době loňských „Malých hodů“ se mohli zájemci vyfotit ve figurínách krojovaných děvčic, které do muzea
laskavě zapůjčila paní učitelka Bábíčková.
Fotografie si můžete prohlédnout na obecních webových stránkách. Některé jsou velmi povedené, třeba vousatá „dívka“ v kroji je
originální… Také výstava zajímavých předmětů, nalezených v okolí obce, zapůjčených
panem Ondřejem Adamem se setkala s Vaším zájmem. Vždyť podkova pána z Větrova,
zajímavý dobový šperk, stříbrná lžička nebo
stará pytlácká křesadlová puška i s odlitými
kulkami přímo vybízí k zamyšlení, jak vypadal ten, kdo tyto předměty používal. A kdo
poztrácel ty staré mince, knoflíky, přezky
a odznaky?

2017

Věteřský zpravodaj
V říjnu loňského roku jsme při akci „Pracujeme s hlínou“, za ochotné pomoci paní Blanky Kempné, vyrobili překrásné kousky. Ti menší domečky, srdíčka,
kytičky, zvonečky a ti větší různé figurky, ptáčky, květináče nebo cedulku s číslem domu. Na dvou letošních
setkáních jsme svoje „dílka“ nazdobili různobarevnou
glazurou a 26. února si je můžete přijít prohlédnout,
než si je jejich tvůrci odnesou hrdě domů.
V sobotu 8. dubna bude v muzeu opět velikonoční
nálada. Budeme voskem zdobit kraslice, plést pomlázky a dokonce náme přislíbenou i ukázku předení
na kolovrátku a výrobu dekorativních předmětů z příze, které si budete moci i zakoupit. Tak přijďte, moc se
na Vás těším!
Ráda Vás přivítám v muzeu i mimo plánované akce.
Nechte na sebe působit tajemnou atmosféru doby našich předků a prapředků, tiše posedět a rozjímat. Zastavit se v dnešní uspěchané době, chvíli zapomenout na
starosti a problémy a nechat na sebe blahodárně působit „ducha muzea“… Věřte – funguje to!

Opět mám možnost v našem Zpravodaji okomentovat některé události, které se staly v naší farnosti.
Nesmím zapomenout na hlavní událost – biřmování.
Deset patnáctiletých dětí se připravovaly na přijetí svátosti biřmování,
které měl udělovat náš pan velmistr
Dr. Josef Šedivý z Prahy o slavnosti
Letnic. V poslední fázi přípravy každý napsal panu velmistrovi osobní
dopis. V něm mu sdělovaly, že se na
něho a svátost těší a že si vybraly svého biřmovacího patrona. Pan velmistr, jak sám řekl, byl dopisem potěšen

www.veterov.eu

A na závěr ještě jedno poděkování a to panu Jardovi
Schovancovi, který mi byl od začátku a stále je, velkým
pomocníkem a rádcem a také zapůjčitelem velikého
množství muzejních exponátů.
Jarmila Staňková, správce obecního muzea

a v překrásném kázání se také obrátil
na každého z biřmovanců a vybídl ho
k následování biřmovacího patrona.
Každý mladý člověk potřebuje posilu
a vědomí, že se s ním počítá. Mladí
z naší obce odcházejí do města na
studia i za prací a biřmování bylo takovým požehnaným impulzem, aby
se „ve světě“ neztratili a rádi se vraceli
domů.
Dále poreferuji o dalších deseti z naší
farnosti, o našich seniorech.
Vždy o prvním pátku v měsíci navštěvuji starší farníky, kteří již do kostela
nemohou dojít. Je jich také kolem

deseti a setkávání s nimi je
veliká milost. Vždy netrpělivě čekají, připraveni s růžencem a modlitební knížkou a některé babičky jsou oblečeny
v tom nejlepším, co mají, v krojích.
S naším nejstarším občanem Janem
Vavřinou a jeho manželkou počítáme týdny do jeho vytoužené stovky, z babičky Vyhňákové vyvěrá živá
víra, babička Kačírková voní po koupeli (syn ji vždy v pátek ráno vozí do
lázní do Kyjova) a Františka Koláčková s obdivuhodnou pamětí recituje
modlitby, jednu za druhou.
A to jsem teprve Na Zabrání.
Obdivuji jemnost a pozornost Zdenky Lužové, bydlící na hlavní ulici
a moudrost Ludmily Šnejdarové.
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Mám-li nějaký dotaz ohledně místních obyvatel, paní Liduška dobře ví,
kdo s kým je v příbuzeneckém vztahu nebo, kdo kde bydlel. Pro mne
jsou to neocenitelné informace.
Většinou svou pouť po našich seniorech zakončuji u Malíků, u babičky
Štikové. Vždy sleduje televizi nebo
má otevřenou knížku a čte. Nejraději
prý knížky dobrodružné.
Věřte mi, je to dopoledne náročné,
ale vždy jsem tak obohacen… Ani se
to nedá vypsat.
Závěr si nechám na farní bohoslužby,
konané ve školní tělocvičně.

V měsíci listopadu se z čista jasna naskytla možnost generální elektro rekonstrukce kostela. A farníci obdivuhodně zapracovali. Nejprve z kostela
vynesli na faru vše, co se dalo, aby to
ušlo zaprášení. V kostele zůstaly jen
holé oltáře a lavice. Po provedené
práci se zase vše do kostela vrátilo.
Přišlo tolik lidí na pomoc, že jsme to
měli za jedno sobotní dopoledne hotové.
Kostel byl tedy v listopadu nepoužitelný pro bohoslužby a tak s laskavým dovolením paní starostky jsme
využívali školní tělocvičnu. Vždy byla

Začátek roku 2017 je pro náš sbor zároveň začátkem desátého roku svého působení. Nechce se ani věřit jak to
letí, ale 30.12.2007 jsme měli první vystoupení a zároveň
toho dne padlo klíčové rozhodnutí pokračovat dál. Složení sboru se během té doby změnilo jen trochu.
Pravidelné zkoušky, které nás naučil pan učitel Bábíček
dodržovat hned od počátku, mají svůj přínos a dovolují nám dávat si vyšší cíle a zkoušet nové a nové věci.
V žádném případě se ale nepovažujeme za profesionály
a i když to třeba není vidět, moc dobře vnímáme nervozitu před každým vystoupením, protože je to naživo a nic
se nedá vzít zpět. Není prostě jiná možnost, než do toho
vždy vložit maximum. Že to nedopadne pokaždé přesně
podle našich představ je jasné, ale snažíme se z těchto
klopýtnutí poučit a neudělat příště stejnou chybu.
Všichni členové sboru si zaslouží velký
dík za čas a úsilí, které věnují zkouškám
i samotným vystoupením. Loňský rok
byl opět velmi náročný na počet akcí,
kterých jsme se zúčastnili (téměř 20)
a ani letos to nevypadá, že si nějak moc
odpočineme – hlavně proto, že se vše
ponese v rámci oslav 10. výročí.
Vrcholnou akcí bude Setkání sborů,
které se koná již pravidelně každý rok
za účasti sborů z Archlebova, Dambořic, Strážovic, Žarošic, Želetic a Věteřova … pořádající sbor si většinou přizve
ještě nějakého hosta. Ve Věteřově se
toto setkání konalo zatím jen v roce
2010 jako součást oslav 60 let založení
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plná a pro nás to byla neopakovatelná zkušenost. Myslím si, že budeme
dlouho vzpomínat na tyto mimořádné mše svaté.
Děkuji našim občanům a farníkům,
zastupitelům obce, a přeji vše dobré
a hojnost Božího požehnání v roce
2017.
Váš pater Pavel Maria Baxant O.Cr.,
farář věteřský
(Poznámka redakce: dva ze zmíněných občanů pan Jan Vavřina a paní
Růžena Štiková v době vydání zpravodaje už nejsou mezi námi)

Základní školy a 75 let založení TJ Sokol Věteřov v rámci
Cyrilometodějských hodů.
Letošní setkání, v pořadí již jedenácté, se tedy uskuteční
1. července opět u nás a budeme doufat, aby nám počasí dovolilo pořádání akce venku, v krajním případě bychom se museli přesunout do tělocvičny školy.
Chceme si k našemu jubileu také nadělit nějaký dárek
a tím by mělo být CD s písničkami našeho sboru. Nebudu nic dalšího prozrazovat, abych to náhodou nezakřikl. Původně jsme měli totiž na něm pracovat už loni,
ale okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit, nás donutily
přesunout natáčení na letošek. Doufejme, že nenastanou žádné další komplikace a vše do začátku prázdnin
stihneme.
Luděk Kostiha

2017
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V únoru proběhla VVH okrsku, kde
jsme převzali pohár za první místo
v požárním sportu za sezonu 2015. Po
této schůzi se konal ples MO ČSSD ve
Věteřově, kde se naši uniformovaní hasiči soutěžního družstva pochlubili pohárem a diplomem účastníkům plesu
a vzácným hostům senátorovi Zdeňku
Škromachovi a herečce Světlaně Nálepkové. Akce se zúčastnil také uniformovaný velitel okrsku Stanislav Šíma,
členové výboru Oldřich Tyc, Martin Kos
a starosta sboru Josef Pintera.
V březnu proběhla údržba techniky
a příprava hasičského auta na technickou kontrolu.
V dubnu se nám oženil náš náměstek
Ladislav Chaloupka. U jeho vstupu do
stavu manželského jsme ho podpořili
nejen před kostelem, ale také na svatební hostině. Což se nemohlo obejít
bez tradičního chomoutu, biče a okovů.
Koncem června proběhly současně
dvě akce. Část sboru zabezpečovala
cyklistické závody MR a druhá část připravovala občerstvení a program akce
Zahájení prázdnin u myslivecké chaty
Větrovka. Na této akci byla provedena
ukázka hoření různých kapalin používaných v domácnosti a hašení hasicími přístroji. Nejvyššího efektu nebezpečnosti bylo dosaženo předvedením
vzplanutí oleje na pánvi a jeho následné uhašení vodou. Děti i přihlížející rodiče byli poučeni, že vodou tuk nikdy
nehasit. Ukázku provedli Ladislav Cha-
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loupka, Radim Lorenc, komentoval Jan
Jurůtka. Náš sbor obě tyto náročné
události v obci úspěšně zvládl.
Na schůzi okrsku jsem několikrát žádal o zakoupení časomíry pro okrsek,
protože u ručního měření může díky
lidskému faktoru vzniknout i vteřinová
odchylka.
Rozhodli jsme se, že se pokusíme časomíru vyrobit svépomocí. Datum soutěže se neúprosně blížil a časomíra stále
nebyla funkční, nedařilo se nám naprogramovat stopky, tranzistory nestíhaly
spínat výkonové prvky, pro zobrazení
číslic na tabuli bylo nutné optimalizovat zapojení součástek, čímž se výroba
zpomalila a prodražila. Ale díky dobré
spolupráci členů sboru se podařilo časomíru zprovoznit. Děkuji všem, kteří
se podíleli na výrobě. Frézování číslic
na tabuli provedl Ladislav Chaloupka,
výrobu rámu Richard, Jan a Zuzana
Jurůtkovi, zinkování rámu Martin Sochor. Sponzoři: Miroslav Osička dodal
plastovou tabuli, Ondřej Fuchs vytvořil
program stopek, Pavel Pintera projekt
zrealizoval. Za což mu patří velký dík,
že svůj volný čas obětoval pro hasiče.
Co se týká celkového zhodnocení soutěže, jsem rád, že
neustále zvyšujeme její úroveň.
Atraktivita pro diváky také vzrostla
tím, že díky časomíře mohli sledovat a porovnávat

časy jednotlivých družstev při požárním útoku.
Členové našeho sboru se zúčastnili výročí 120 let hasičů v Lovčicích.
I v roce 2016 jsme byli pořadateli a organizátory tradičních krojovaných
hodů. Přípravy začaly už od září nácvikem chasy a stárků. Letos jsme přibližně po 20 letech obnovili páteční tradici
stavění máje. Tato akce zpestřila a prodloužila hody, účast veřejnosti byla
hojná. Chtěl bych poděkovat všem
členům, kteří se na přípravách a na
samotném průběhu celých hodů podíleli. Děkuji celé chase za moc pěkné
hody a profesionální přístup.
Díky odpovědnosti a opatrnosti našich občanů nedošlo k zahoření. Naši
výzbroj musíme stále zdokonalovat.
V roce 2016 jsme získali z dotací dovybavení jednotky benzínovým čerpadlem, dýchacím přístrojem a motorovou pilou.
Bratři hasiči, moc vám děkuji za úspěšný rok, za to, že obětujete svůj volný
čas a reprezentujete sbor. Je pro mě
velikou ctí být velitelem takové skvělé
a spolehlivé partě lidí.
Richard Jurůtka
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Tak jako minulá léta,tak i v roce 2016 jsme se starali o své
„včeličky“ a při tom nehledíme na finanční stránku naší
záliby.
Přidám trochu statistiky. V naší obci bylo 12 včelařů,
z toho se jeden odhlásil. Zůstává nás 11, ale jeden nemá
žádné včelstvo. Zbylých 10 včelařů má 48 včelstev a to
v množství od 2 do 12 včelstev. Rádi bychom přivítali
nové zájemce, kterým pomůžeme v jejich začátcích.
Jaká byla snůška medu v roce 2016? No, některý včelař
může říci dobrá, ale u většiny, jak jsem zjišťoval i v jiných
obcích, velmi slabá. První snůška, označovaná jako květový med, který je z kvetoucích stromů, keřů, rostlin a řepky olejky, byla velmi dobrá. To nás krásně naladilo na
další snůšku, která je z kvetoucích akátů. Bohužel druhé
medobraní se ukázalo jako velmi slabé. Podobně se to
ukázalo i při třetím medobraní , které pochází z lípy a slunečnice. Bohužel nedá se nic dělat, včelařský rok jde dál
a včelstva se musí „zakrmovat“ na zimu. To provádíme
cukerným roztokem v poměru 3:2.Tj. na 3kg cukru se dávají 2 litry vody. Množství cukru na jeden úl závisí na síle
včelstva, pohybuje se však od 10kg a výše na včelstvo,
pokud včely nemají své zásoby.
Podzimní práce se včelami se soustřeďují na „léčbu“
proti varroáze. Začátek léčení si stanoví každý včelař

sám, podle posledního medobraní a podle toho, jaká léčiva se rozhodne použít. V srpnu je to kyselina mravenčí
(formidol), ke konci srpna se na jeden měsíc dávají do
úlů gabonové pásky. V říjnu a listopadu se provádí fumigace a začátkem prosince se léčba zakončuje aerosolem. Začátkem ledna jsme odevzdali vzorky měli a čekáme na výsledky. Doufáme, že včely přežijí letošní tuhou
zimu, abychom mohli dál v naší zálibě pokračovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat za včelaře zastupitelstvu obce za podporu naší činnosti.
Václav Bilíček, Jaroslav Schovanec

Milý příznivci věteřského fotbalu,
máme tady nový zpravodaj, tak nám dovolte, abychom
se s vámi podělili o pár fotbalových postřehů.
Loni jsme ve zpravodaji psali o tom, že se nám v roce 2015
vyhýbala zranění. To v roce 2016 neplatilo a téměř každý
zápas jsme někoho postrádali. Častokrát šlo o fotbalisty,
kteří chyběli citelně a bylo to znát na hře i na výsledcích.
Tak snad jsme si tu smůlu vybrali a letos bude lépe.
Co se týká celkového umístění, tak pocity, které jsme z konce fotbalové sezony
v létě měli, byly smíšené. Na jednu stranu
se nám podařilo, v podstatě bez problémů, udržet se ve III. třídě, což byl náš cíl
pro loňský rok. Takže spokojenost. Pak
jsme se ale dozvěděli, že okresní fotbalový svaz zrušil čtvrtou třídu a mužstva,
kterých se to týká, přeřadí k nám do třetích tříd. Takže rozpaky. Už je to ale za
námi a prostě se zkusíme poprat o co
nejlepší umístění v současné III.B třídě.
Cílem je první polovina tabulky.

Platí také pořád, že bychom rádi vybudovali zavlažování
hřiště. Zatím ale nemáme zajištěné dostatečné financování a bez toho začínat nechceme.
V roce 2016 se ale také spousta věcí podařila.
Z loňského zpravodaje víte, že jsme chtěli vyměnit stará
okna a dveře na kabinách za nové. K výměně došlo a dík
za to patří hlavně obci, která všechno zajistila i zaplatila.
Už více jak rok také funguje facebookový profil, kde na-
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jdete aktuální informace, výsledky, tabulky nebo třeba
fotky ze zápasů. Stačí si na stránce www.veterov.eu kliknout na odkaz TJ SOKOL VĚTEŘOV. Kromě jiného se tam
dozvíte, že naši fotbalisté mají svůj velmi aktivní fanklub,
což je minimálně na okrese Hodonín rarita. Dívkám, které
se o fanklub i facebook starají, moc děkujeme. Jsme mimochodem jednou z nejmenších obcí na okrese, kde se
fotbal pořád ještě hraje a to je určitě něco, na co můžeme
být pyšní.
Stejně jako loni platí, že celkově oddíl funguje. Poděkování za to patří všem lidem, kteří se o fotbal ve Věteřově
starají, hrají ho nebo mu alespoň fandí.
A ať už nám to na hřišti půjde letos jakkoliv, stejně nás
čeká jedna velmi příjemná událost. V létě se dožívá 60 let
žijící legenda našeho fotbalu, současný trenér, pan Josef
Rink. Člověk, pro kterého místní fotbal znamená strašně
moc, ale ještě více znamená on pro veteřský fotbal. Přejeme mu jen to nejlepší a ať Jožkovi vydrží zdraví a zbytku
jeho rodiny trpělivost.
Těšíme se na Vás na fotbale. Doma začínáme 2.4.2017
proti Bukovanům.
TJ Sokol Věteřov

Máme za sebou několik prvních měsíců roku 2017 a tak můžeme bilancovat
uplynulý rok – 2016.
Po několika letech jsme se dočkali zimy
se vším všudy – jak teplot hluboko pod
bodem mrazu, tak i trvalejší sněhové
nadílky.
To, co na první pohled může působit
tvrdě a krutě je však přirozené. Než
zima přebrala moc, zvěř a vůbec celá
příroda měla dosti času se na krušné
měsíce připravit.
Žijeme však v kulturní krajině člověkem
stovky let utvářené – tu více , tu méně
šťastnými kroky. Člověk zkrátka přímo,
či nepřímo ovlivňuje svoje okolí. A tak
zvěř v divočině člověkem nedotčené
nemůže na pomoc zvenčí spoléhat –
což není případ naší malebné vesničky.
Zima prověří jak zvěř, tak i myslivce.
S koncem vegetační doby rostlinstva
a nástupem zimy začíná povinnost zakládat do krmelců, zásypů a krmelišť
vůbec energeticky hodnotná krmiva
usnadňující zvěři přečkat zimní období.
Je jenom dobře, že při péči o zvěř v katastru naší obce se mimo nás myslivců
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Fanklubová trička můžete objednat na facebookové
adrese Fanklub TJ Sokol Věteřov

zapojují i věteřáci – suché pečivo, zob
pro ptactvo, kvalitní ovoce a zelenina
- to jen dokazuje, že milovníci přírody
rádi a nezištně přikládají ruku k dílu.
Odměnou je jen a pouze pocit z dobře
vykonané práce, která je však v určitých ohledech pro zvěř zásadní. Příkladem může být přikrmování srnčí zvěře
u ploch osetých řepkou krmivem bohatým na vlákninu.
V případě mírných zim a vhodné potravinové skladby pro zvěř nemusí být
příkrm až tak razantní, nicméně letos
je nutností: - výšlapů a výjezdů do
krmelišť bylo více a vzhledem k množ-

ství je nezbytné použít i techniku: traktory se senem a obilovinami vyjížděly
opakovaně.
A zase: nejenom myslivci - krmení se
aktivně zúčastňuje i mládež, což zahřeje srdce myslivcovo víc než Myslivec.
Chata Větrovka byla 10.6.2016 zázemím i pro jarní setkání dětí z MŠ Věteřov a Archlebov s myslivci a lesníky LČR
– mateřátka pod ochrannými křídly
učitelského sboru poznávala a soutěžila v poznávání jak rostlin, tak i zvěře.
Vydařená akce se nesla i pod křídly
loveckých dravců pod odborným dohledem sokolníků – kontakt s výrem
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velkým, sokolem byl pro děti silným
zážitkem.
Členové mysliveckého spolku Větrov
Věteřov však svojí činností přispívají i k společenskému dění v naší obci
– 14.5.2016 se podařilo uspořádat
poznávací zájezd do JE Dukovany a pivovaru Starobrno, 25.6.2016 Dětský
den s táborákem na začátku letních
prázdnin, kdy na chatě Větrovka ve
spolupráci s SDH a kulturní komisí OÚ
Věteřov proběhla oblíbená akce pro
všechny prázdnináře, nebo 8.10.2016
podzimní brigáda pořádaná obecním
úřadem, kdy členové přiložili ruku
a techniku ke zdaru akce.
Nejprestižnější částí roku pro myslivce
je podzim – čas honů. Tyto byli letos
dva: 12.11.2016 – spojený s Poslední
lečí v budově školy a druhý později –
26.12.2016už tradičně na sv.Štěpána.
Co se svátků a prestiže týká, podařilo
se i letos za účasti mnoha příznivců
a sponzorů uspořádat 6.11.2016 Hubertskou mši svatou – tuto celebroval
v kostele sv. Cyrila a Metoděje M.R. Ko-

sík, OPraem, opat Novoříšský. Mše byla
sloužena za všechny myslivce – živé
i zemřelé. Hojná účast místních i přespolních – a nejen myslivců byla nejlepším vysvědčením.
Závěrem malá statistika: v průběhu
roku 2016 bylo v honitbě MS Větrov
Věteřov odloveno: 6 srnců, 5 srnčat, 3
srny, 1 lončák a 1sele prasete divokého, 3 jezevci a 6 lišek.

Vážení občané, máme rok 2017. Zimu, na kterou jsme dlouho nebyli zvyklí. Je to zima našeho mládí. Ale proto vám nepíši. Nejdříve bych chtěl poděkovat vám všem za toleranci
některých našich nedostatků. Není to dané svévolí. Mnohdy je to dané úřednickým postupem, který má své termíny
a hrůzou je fakt, že mnozí úředníci vědí, jak to nejde, než jak
to jde. Ale to se určitě postupem času změní.
Jsme v druhé polovině našeho volebního období. Dva roky
jdou již hodnotit, proto vás poprosím, abyste zrekapitulovali to, co se v průběhu těchto dvou let udělalo. Já bych
chtěl v této části trochu vypíchnout úspěchy naší strany MO
ČSSD Věteřov. Velkým úspěchem bylo získání dotace na vybudování centrálního zavlažování fotbalového hřiště. Měli
jsme štěstí. Získali jsme dotace ve výši 200.000 Kč z JMK. Teď
už se nám bude budovat lépe. Dále se nám podařilo získat
dotaci 85.000,- Kč na kulturu, konkrétně na vydání CD, kde
bude záznam našeho mužského sboru, abychom jejich
umění uchovávaly dalším generacím. Když se na to zpětně
podívám, na stranu v opozici to není špatná práce.
Když si děti hrají, nezlobí. Když si hrají dospělí, nalézají
k sobě lepší vztah. Dne 4. února 2017 jsme pořádali již 14.
Společenský ples. Je to krásná tradice a na náš ples se těší
spousta lidí. Dokonce i politici si udělají čas na návštěvu ple-
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Na honech bylo odloveno 21 bažantích kohoutů. 9 kusů srnčí zvěře uhynulo – buďto srážky s vozidlem, nebo
úhyn onemocněním
Pro myslivce začíná rok jarem – které
co nevidět začne a tak členové mysliveckého spolku Větrov Věteřov Vám
přejí úspěšný rok 2017 a přejí hodně
krásných zážitků v přírodě.
David Zálešák

su. K tradičním akcím se řadí i turnaj ve stolním tenise. Těší
nás jeho rostoucí popularita, nikdo nezlobil, všichni sportovali a radovali se. Chtěl bych všem členům MO ČSSD Věteřov
a dalším lidem, kteří se podíleli na uspořádání zmíněných
akcí srdečně poděkovat.
A nakonec to hlavní v roce 2017. Máme jeden problém,
naše obec má pěkné katastrální území skládající se ze dvou
lokalit – Věteřov a lokality ve Strážovicích. Obec Strážovice
nás však chce o tuto část našeho katastru připravit. Mně
se to trochu příčí. Léta se o toto území staráme a najednou
z ničeho nic bychom měli bezúplatně přijít o území, které je
historickým územím Věteřova. Zde by se dalo zaspat. Nicnedělání v danou chvíli je nebezpečné, aby za nás nerozhodlo
Ministerstvo vnitra. Zajel jsem s paní starostkou Mgr. Hanou
Kolaříkovou do Újezda u Brna za starostou, kterého znáte z plesů – ThDr. Jana Hradila, Th.D. Vzpomenete-li si, jde
o biskupa a starostu, který u nás sloužil ekumenickou bohoslužbu v roce 2014. Ten nám jako zkušenější osoba v politické oblasti a dlouholetý starosta města přislíbil pomocnou
ruku. Uděláme společně všechno proto, aby se náš katastr
nezmenšoval.
Bývá zvykem něco popřát. Přání by nemělo být frází, přání
by mělo být z celého srdce. Mám rád naši obec. Mám rád
také problémy, které máme, a jsem ještě raději, když je vyřešíme. Krásný rok 2017 všem občanům obce Věteřov.
Vladimír Vyskočil
předseda MO ČSSD Věteřov
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MO KDU-ČSL VĚTEŘOV
Činnost naší místní organizace je již několik let téměř stejná.
V lednu naši členové chodili s malými koledníky jako vedoucí
skupinek na Tříkrálovou sbírku. Dne 4.června se uskutečnil zájezd do Bratislavy a okolí. Pro všechny byla velkým zážitkem
cesta lodí od hradu Děvín do středu Bratislavy. Již tradičně jsme
byli nápomocni při farním dnu 5.července na farním dvoře.
Také 31.července byl výlet v Jablůnce, kde vystoupil mužský
sbor Věteřáci. Pak v měsíci srpnu v naší obci odpočívali a přespali poutníci, co putují pěšky na Velehrad z Vranova nad Dyjí.
Naši členové spolu s ostatními farníky se o ně vždy dobře starají. V září jsme navštívili hlavní město Prahu. Důvod byl velmi
prozaický. Duchovní správce naší farnosti p.Pavel Baxant skládal
věčné sliby a slavnostně vstoupil do řádu Křížovníků s červenou
hvězdou. V měsíci listopadu proběhla v tělocvičně školy již také
několik let známá a hojně navštěvovaná akce Advent je za dveřmi. Po celý rok pomáháme při akcích farních i obecních. Pravidelně se staráme a udržujeme park okolo kostela.
František Bukovský

Ráda bych zde představila nedávno
vydanou knihu Bůh, osud a já. Autorem této knihy je významná osobnost
naší obce pan Josef Šnejdar. Narodil
se ve Věteřově, miluje Věteřov, rád
na něj vzpomíná a nemalou část své
knihy věnoval právě vzpomínkám na
Věteřov. A z mnoha ohlasů již teď
můžeme říct, že kniha čtenáře nadchla, místy i dojala a hlavně vzala
za srdce.
O knize
Autor po idylickém dětství a mládí v klášteře je komunistickým režimem internován v pracovních
táborech a označen jako politický
reakcionář s následkem mnoha
krutých dopadů v zaměstnání,
v soukromém životě a donucen ke
spolupráci se Státní tajnou bezpečností. Pro tragickou lásku k ženě
zrazuje své náboženské a řeholní
vychování. Zrůdný režim využívá
jeho manažerských schopností
pro splnění svých investičních cílů,
dovolí mu získat akademické tituly, ocení jeho úspěchy, ale nikdy
www.veterov.eu

nezapomíná na jeho kádrové odsouzení.
Po sametové revoluci dosáhne vysokého postavení,
ale to nezabrání hořkému konci jeho
života. Každá z dvanácti etap je samostatný napínavý kus života, který,
ani podobný, se už nikdy nemůže
a nebude opakovat.
Slovy autora: „Kniha „Bůh, osud a já“
je autobiografická kniha plná vzpo-

mínek na mé dětství ve Věteřově,
jako na nejkrásnější část mého života
a kde budu na věky odpočívat mezi
svými váženými krajany.
Jsem obci velmi vděčný, že mne v publikaci Věteřov, vydané 880 let od
první písemné zmínky o obci, uvedla jako významnou osobnost obce.
Ne každému dopřeje osud postavit
areál České zemědělské univerzity,
být hlavním inženýrem významné
stavby dnešního Kongresového
centra, účastnit se jako ředitel
Rekonstrukce Národního divadla
a dostavby jeho okolí a vydat publikaci Národní divadlo 1983, být
vládním zmocněncem pro několik
důležitých staveb a stát se nakonec po sametové revoluci náměstkem ministra stavebnictví. To vše
přes výhrady komunistického režimu, který mne v roce 1950 jako
ideologicky nepřátelského jezuitu
poslal na 46 měsíců do pracovních táborů, vyloučil ze studia na
Vysoké škole ekonomické, neustále připomínal moji politickou
nespolehlivost, aby mne nakonec
vyznamenal Řádem práce, Medailí za zásluhy o hlavní město Prahu
a mnoha jinými oceněními.“
Josef Šnejdar

13

Věteřský zpravodaj

1. Máte 90 let. Líbí se Vám dnešní
doba a dnešní způsob života?
Za dobu mých devadesáti let života
se svět radikálně měnil, dosáhl neuvěřitelného technického rozvoje, žijeme dnes pohodlně ve svobodě a bezpečí, v relativním blahobytu a dobré
zdravotní péči, máme informace
o událostech po celém světě, zvyšuje
se péče o životní prostředí a cestujeme po celém světě. Rozdíl ve způsobu života v mém dětství a v mém stáří
je obrovský. Jsem velice rád, že jsem
se toho všeho dožil. Mladí lidé mají
před sebou bohatou budoucnost, až
zestárnou, bude se jim dnešní životní
úroveň také zdát neuvěřitelná, takový
je nezadržitelný běh života.
2. V čem vidíte její přednosti a co
naopak postrádáte a odsuzujete?
Největší předností současné společnosti podle mého názoru je její globalizace. Národy se sbližují, pomalu
se vyrovnává ekonomická úroveň lidí,
předávají se navzájem vědecké poznatky, můžeme se zúčastnit kulturních a sportovních událostí pomocí
televize kdekoliv na světě, internet
nám odpoví téměř na všechny otázky, mobily nás spojí s našimi přáteli
ihned kdekoliv na zeměkouli. Nelíbí
se mi, že nejvyšší světové, evropské
a církevní organizace nedovedou zabránit místním vojenským konfliktům,
nedovedou najít mezi sebou plodnější
spolupráci v některých výzkumných
oblastech a neumí vyřešit nacionální,
migrační, teroristické anebo jiné současné problémy. Nelíbí se mi, že lidé
vesměs dávají přednost konzumnímu
životu před duchovním a kulturním.
A vůbec se mi nelíbí naše vrcholná politická reprezentace, přítomnost řeší
zmateně a neorganizovaně, budoucností národa se téměř nezajímá.
3.V kolika zemích jste byl a kde se
Vám nejvíce líbilo? Popřípadě kde
byste dokázal žít?
Byl jsem v několika desítkách zemí,
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pozoroval jsem rád rozdíly v jejich civilizační a kulturní úrovni a rozdíly v přírodě. Někdy to byly velice zajímavé
poznatky, jako na příklad nebetyčné
rozdíly mezi Japonskem a Severní Koreou, jindy nekončící den za polárním
kruhem nebo na druhé straně zeměkoule v přírodním ráji na Seychellých.
Vracet se kdysi ze Spolkové republiky Německo po rozbitých silnicích
do pošmourné Prahy byl deprimující
zážitek. Člověk dokáže žít všude, ale
místo, kde se narodil, navždy zůstane
v jeho duši jako milovaná vlast, nic
není krásnějšího.
4. Nelitujete někdy toho, že jste se
dal na stavebnictví?
Já jsem se nedal na stavebnictví, já
jsem byl osudem donucen stát se
stavbařem. Když nás, tehdy jezuity,
komunisté zavřeli do centralizačního
kláštera, poslali mne do Pomocného
technického praporu „Černých baronů“, vyloučili mne z Vysoké školy ekonomické v Praze, nikdo mě nechtěl
jako reakcionáře zaměstnat, co mně
zbývalo? Ale nelituji toho, zažil jsem ve
stavebnictví i mnoho krásných chvil.
5. Jste pyšný na to, co jste dokázal
a udělal byste něco úplně jinak?
Ne, nejsem. Když jsem psal knihu svých
vzpomínek, navštívil jsem všechna ta
místa. kde jsem kdy pracoval. Skoro
všechny moje dřívější stavby různými
dostavbami se změnily, zmodernizovaly, ale všechny žijí životem, pro který byly vystavěny. Česká zemědělská
univerzita v Praze Suchdole je nyní
mezinárodní živé městečko, po mé
činnosti ani památky. V prázdných
prostorách Paláce kultury, dnes Kongresového centra, bylo mně do pláče
nad tak promarněnou prací. Národním
divadlem jsem procházel osamoceně
s nostalgickými vzpomínkami a s neurčitým pocitem neuznání mé práce.
Na co bych mohl být pyšný? Kromě
mne a několika přátel nikdo už neví,
že s těmi stavbami mám něco společ-

ného. Zažíval jsem deprimující pocity
marnosti. Neudělal bych ale nic jinak,
protože jsem jim beze zbytku věnoval
všechny své schopnosti, dávnou minulost stejně nelze měnit.
6 .Vedl jste výstavbu nebo rekonstrukci významných budov (Národní divadlo, Palác kultury, Vysokou
školu zemědělskou v Suchdole).
Která stavba byla pro Vás nejtěžší?
Každá stavba je v podstatě stejná. Je
jako šachy: máte před sebou určité
množství polí, různé figurky s vymezeným určením pohybu a zvítězíte jen
tehdy, jestli předvídavostí a iniciativním myšlením převýšíte svého soupeře. Nejtěžším soupeřem pro mne byla
stavba areálu Vysoké školy zemědělské, byl jsem tehdy stále pouhý stavební amatér, studoval jsem večerně
na Stavební fakultě, bylo to pro mne
velice náročné období. Stavba Paláce byla pro mne stavbou organizační
tvořivosti, Rekonstrukce Národního
divadla byla stavbou radosti.
7. Máte výbornou paměť a při psaní
své knihy jste v ní podrobně uvedl
všechny události, jména a data.
Psal jste si poznámky během celého života nebo jste si všechno vybavil až během psaní knihy?
Celý svůj stavbařský život jsem považoval pouze za jakési provizorium,
stále jsem na něco neznámého čekal,
nedělal jsem si proto z takové pomíjivé činnosti žádné poznámky, ale co
jsem napsal, se skutečně stalo. Všechny své vzpomínky jsem si vybavil ze
své paměti, pouze některé technické a časové údaje jsem si zpřesňoval
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v dostupných publikacích, o Národním divadle jsem vydal publikaci Národní divadlo 1983, z které jsem čerpal také jen technické údaje. Paměť je
ale velice zrádná, v mnoha případech
jsem některé vzpomínky nedovedl
zařadit do správného času, několikrát
jsem je přepisoval, ale všechno, o čem
píšu, se opravdu přihodilo.
8. Co byste poradil mladým lidem
do života, co je v životě důležité
a čím by se hlavně měli řídit?
V doslovu v mé knize vzpomínek
dovolil jsem si uvést můj názor, proč
a k čemu je člověk zrozen, důležité je

podle takového poznání řídit svůj život. Přidal bych k tomu závěru v knize
ještě dvě zásady důležité pro denní
praktický život: rozhodujte se vždy
svobodně, nezávisle a s rozvahou, nebojte se různých překážek a vytrvale
bojujte za své cíle a ideály, řiďte se
Kristovým „ Co nechcete, aby lidé činili vám, nečiňte vy jim“ a kategorickým
imperativem filozofa I. Kanta „Jednej
tak, aby rozhodování tvé vůle mohlo
vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství“.
9. Vzpomínáte často na Věteřov?
Ne, nevzpomínám, protože v duši žiju

Život a dění v naší obci před 50 lety, tedy v roce 1966.
Počasí v tomto roce bylo vcelku vyrovnané. Tento rok byl ale
studenější a vlhčí něž jiná léta. Průměrná teplota v zimě činila 5,7 °C, na jaře 20,1 °C, v létě 22,3 °C – což znamená, že léto
bylo hodně studené. Na podzim byl průměr teploty 9,1 °C.
V roce 1966 se obec zapojila do soutěže o „Vzornou obec“
okresu Hodonín. V I.pololetí se umístila ze 33 obcí na 3. místě,
ale za celý rok 1966 se probojovala na 1.místo. Jako odměna
bylo obci vyplaceno 50 000,- Kčs na další zvelebení obce.
Místní lidová knihovna k 1.1.1966 měla 1244 svazků. Čtenářů bylo celkem 93, z toho 49 tvořila mládež do 15 let. Do mateřské školy v tomto roce bylo zapsaných 35 dětí, 18 chlapců
a 17 dívek. Pracovní doba byla od 7:00 do 15:30 hodin. ZDŠ
– škola má jen 58 dětí.
Obchod a pohostinství
Masna – o vánocích se prodalo 200 kg kaprů a 100 kg filé.
Ceny uzenin (za 1 kg) – anglická slanina 35,- Kčs, obyčejná
slanina 25,- Kčs, sádlo syrové 21,-Kčs.
Ceny masa – hovězí zadní 29,- Kčs, svíčková 40,-Kčs, roštěná
33,- Kčs. Vepřová kýta 35,- Kčs, kotleta 30,- Kčs, krkovička 28,Kčs, plec 28,- Kčs.
Samoobsluha – celková tržba za rok 1966 činila 1 404 625,Kčs.
Ceny základních potravin: rýže 4,- Kčs, cukr krystal 8,40 Kčs,
cukr kostky 9,- Kčs, cukr moučka 8,40 Kčs, olej 1l 28,- Kčs, sůl
1kg 1,- Kčs, tuk SMETOL 18,80 Kčs, tuk 100% 22,- Kčs, chléb
kmínový 1kg 2,80 Kčs, chléb výražka 1kg 3,40 Kčs.
Byl nedostatek máku a luštěnin. Jinak bylo zboží dostatek.
Mléka se prodalo 71 000 litrů. Ze saponátů se prodával hlavně Azur a Tix.
Pohostinství
Ceny piva (1/2 l): sudové 10° 1,50 Kčs, lahvové 10° 1,70 Kčs,

www.veterov.eu

stále ve Věteřově. Považuji celý svůj
život po skončení dětství ve Věteřově
až do dnešního dne jen jako nástavbu
té nejdůležitější a nejkrásnější doby
mého života na božích mukách. Proto také chci strávit svůj věčný život na
hřbitově ve Věteřově, mezi svými prarodiči a rodiči, mezi mými známými
i neznámými občany Věteřova. Věřím,
že nás mezi sebe přijmou.
Otázky kladla Marta Koláčková
Knihu lze zakoupit v internetovém
knihkupectví www.kniznieshop.cz,
zapůjčit v místní knihovně nebo objednat na OÚ ve Věteřově.

lahvové 7° 0,90 Kčs. Víno bylo průměrně za 19,- Kčs 1 l, limonáda se prodávala za 0,50 Kčs za 1/3 l.
Zdražení piva nastalo proto, že se ho vypilo mnoho na úkor
jiných nápojů a hlavně pak proto, že pivovary nebyly schopny taková kvanta piva vůbec navařit.
Během tohoto roku se narodilo celkem 16 dětí, zemřelo
9 občanů. Průměrný věk zemřelých byl 71 let. Ženy 62,5 let,
muži 73,8 let.
Bylo uzavřeno 11 sňatků.
A na závěr ještě pár zajímavostí z tohoto roku:
5.května – ve Věteřově byly ukradeny téměř všechny „Máje“
16.května – v 5 hodin odpoledne se rozpoutala prudká
bouře, teklo veliké množství vody a ta se dostala do četných
domů. Nejvíce jí bylo u Chimiáků a u Navrátilů.
14.července – Emil Moudrý (Řepčuk) se sešel se svou matkou,
které se ztratil jako malé dítě r.1944 někde na Sedmihradsku při
přechodu fronty. Vojáci RA ho přivezli až do Brna a odevzdali
v domově „Dagmar“. Odtud se dostal do Věteřova do rodiny
Josefa Moudrého prostřednictvím Růženy Blatové, která byla
v domově vychovatelkou. Rodina Moudrých ho adoptovala.
Emilova matka a jeho sourozenci žili ve vesnici v Rumunsku.
Zajímavostí je, že v posledních letech není vidět v polích koroptev. Ubývá zajíců, ve větším množství se objevují: hrdlička balkánská, racek chechtavý a v zimě brkoslav, který sem
zalétá z dalekého severu.
V tomto roce bylo uspořádáno několik tanečních zábav,
plesů, estrád i zájezdů do divadla nebo konkrétně zájezd na
exkurzi do Polska.
Dá se říci, že lidé žili mnohem skromněji, ale dovedli se bavit, více se scházeli a byli celkově šťastnější.
Čerpáno z obecní kroniky, rok 1966,
kronikář Bedřich Blahutka
zpracovala Marta Koláčková, kronikářka obce
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Narození
v roce 2016

Zemřelí
v roce 2016

Matěj Klapil

Vladimír Vyskočil
Marie Němcová
Anna Jurůtková
Marek Polášek
Šimon Zbožínek
Josef Procházka
Růžena Štiková

Statistické údaje k 1.1.2017
Počet obyvatel 495
Narození
1
1 chlapec
Úmrtí
7
3 ženy
Přistěhováno 10
6 žen
Odstěhováno 10
3 ženy

4 muži
4 muži
7 mužů

Nejmladší občan Matěj Klapil.
Nejstarší občanka Marie Vavřinová – 97 let.

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

Nejstarší občan Jan Vavřina – 99 let.

březen

Burza knih

září

Beseda s důchodci

22.4.

Košt vína

30.9.

Lampionový průvod, zdobení dýní

14.5.

Den matek

14.10.

Drakiáda

3.6.

Den dětí

27.-29.10. Tradiční krojované hody

30.6.

Ukončení školního roku u myslivecké chaty

19.11.

Hubertská mše

1.7.

Setkání mužských sborů

26.11.

Advent za dveřmi

5.7-9.7.

Cyrilometodějské hody

prosinec Zpívání u vánočního stromu

24.8.

Pěší pouť na Velehrad

Hledáme na přechodnou dobu od července 2017
pronájem domu či bytu ve Věteřově pro čtyřčlennou
rodinu. Informace prosíme na telefon 732 518 348
(Jan Hájek) nebo paní Anně Desetové č.p.18.
16

2017
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Dětský karneval

Den dětí

www.veterov.eu
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Košt vína

Soutěž v muzeu

Turnaj ve stolním tenise

18
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Beseda s důchodci

Advent je za dveřmi

Rozsvěcování vánočního stromu

www.veterov.eu
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To jistě nevíte a dyž víte, tož abyste
to nezapomněli. No pořádné oheň to
ani nebyl - to zas pr. Ono to tenkrát
bylo jag v Hamletovi: Být, či nebýt –
né, ale hořet či nehořet! Dyž hořelo
Františkovo lebo vrchní hospoda – to
byl oheň, to šak bylo vysoko pojištěny
a nízko podpáleny. Škola ta chytla od
komína a nebyla ani moc pojištěna.
Ale dyby byla bývala, to byste byli viděli lišu.
Bylo to jednů, ešče za první republiky,
tak kolém desáté večír a na podzim to
bylo. Obecní zastupitelstvo mělo v ní
v kanceláři sezení. V kamnech pjekně
praskal oheň, teplůčko tam bylo, že se
zapisovatel musel aji z kabáta sflíknůt.
Tenkrát bývalo horko na každým sezení. Agrárníci se mleli s lidovcama,
socdém s domkařama a něgdy aji fšecí dohromady. Ale tenkrát bylo horko
čímdál vječí.

Kamna už byly dávno vychládly, ale
praskalo to pořád. Už si teho aji starosta všímli, ale první radní jich ujistili, že to chladnů kamna, že pré to tak
bývá. Dyž chladnů, tak chladnů.
Najednů , dyž zas byla tepléší debata,
spadlo na stůl kus omítky rovnů před
starostu – a zas a zas. Starosta neznál
špáse a dyž to pořádně zapraštělo
a otevřel se celé strop než se gdo nadál a celé jeden plameň, popadl jednací knihu a zařvál: „Honem vynášet!“
A vynášelo se. Šmárja, fajer! Řehořovi
Filipenskému navalil první radní s výborama na záda almaru s učitelsků
knihovnů a ten ju dovlekl až na silnic
ani se nezadýchal. Zpátky ju nemohli
zanést ani čtyří chlapi.
První se spamatoval předseda místní
školní rady a povídal: „Tož to máme
terno, máme stavjat novů školu, šak už
tu bylo osmadvacet komisí a včíl nám

ju postaví pojištění.“ Ale hneť tu byla
faktická poznámka jednoho opozičníka: „Oho, ale jag je to pojištění veliky?“
Předseda to nevěděl, tak ho poslali dom, aby se podíval a dyby to snáť
nestálo za to, aby hneť zbudil Staňka,
ať trůbí na hasiče. Ostatní připravovali
fšecko na oheň a taky na hašení.
Dyž byli v nélepším, ozvala se trubka
a rámus po dědině: „Hoří škola!“ Karlíček tam byl z hasičů první, popadl
konvu, kterů nachystal starosta, dyby
to mělo hořet. Byla plná oleja na natírání dlážek, aby se ve třídách tolé neprášilo a Karlíček jag byl v ráži, už ho
lil do ohňa.
Vtom doběhl předseda a hneť na
něho, co to k čertu dělá, dyž je škola
pojištěna enom na třicet tisíc. Začalo
se hasit a lišu ani žádný neviděl.
Tož Hamlet: Hořet či nehořet ! ...
Z kroniky Bedřicha Blahutky
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