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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

Velkým tématem byla také nutnost vzít si úvěr. Akce bude
financována částečně z uspořených peněz (v současné
době máme na svém účtu našetřeno cca 13 milionů korun), částečně z peněz z letošního rozpočtu, kde na tuto
akci máme vyhrazeny přibližně 2 miliony, částečně z peněz získaných z prodeje pozemků (cca 4,5 milionů) Zbytek bude financován úvěrem (přibližně 6 – 7 milionů). To,
že se obec zadluží byl jeden z hlavních důvodů nespokojenosti Vás občanů. Půjčka 7 milionů je hodně, to nepopírám, ale co většího se dnes dá budovat bez půjček?
Obavy některých občanů, že zastavíme školu a přijdeme
o ni, jsou neopodstatněné. Obec ničím ručit nebude, obce
jsou z povinnosti ručit svým majetkem vyňaty.
Při mém nástupu do funkce bylo na obecním účtu okolo 4,5 milionu korun, v současné době máme na účtu 13
milionů. Dokázali jsme tedy za 4 roky našetřit téměř 9
milionů. A to i přesto, že jsme zbudovali parkoviště za
688 000,– Kč, novou klubovnu za 550 000,– Kč, odkoupili a zbořili 3 staré domy v celkové částce 871 000,– Kč,
koupili pozemky za 2 000 000,– Kč, koupili budovu samoobsluhy za 1 500 000,– Kč, zrekonstruovali knihovnu,
kanceláře, podlahu v tělocvičně a realizovali spoustu dalších menších projektů. Takže jsme přesvědčeni, že pokud
jsme za 4 roky dokázali ušetřit 9 milionů, zvládne obec 7
milionů bez problémů splatit.
Vybudování technické infrastruktury na bývalé farmě
tedy pro nás bude letos největší a nejdůležitější akcí. Zakázku vyhrála firma SWIETELSKY stavební, s.r.o. Datum
začátku realizace je 23. 4. 2019.Předpokládaná doba realizace je 95 dní.
V tomto roce nás také čeká Slovácký rok, kterého se aktivně zúčastníme. Takže chystejte kroje, ať je nás co nejvíce a můžeme společně hrdě reprezentovat Věteřov.
V letošním roce také plánujeme vybudovat naučnou stezku od vodojemu k myslivecké chatě Větrovka, na kterou
jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje 150 000,– Kč.
Vážení občané, přeji Vám, aby i přes dnešní hektický životní styl, Váš život plynul hladce ve zdraví a v poklidu.
Radujte se z maličkostí, neřešte malichernosti a žijte teď
a tady. Protože zítra už může být vše jinak…

pojďme společně zavzpomínat na vše, co se v naší obci
v loňském roce událo. O shrnutí událostí jsem také poprosila místní spolky, strany, instituce i jednotlivce. A tak
i letos vznikla pestrá mozaika, která nese společný název
Věteřský zpravodaj.
Rok 2018 byl pro celou Českou republiku takzvaný „osmičkový“. Po celé republice se konaly oslavy a také my
jsme se k nim přidali a 19. 10. jsme společně u příležitosti
100.výročí vzniku Československa vysadili v parku u kostela Lípu republiky.
V tomto roce se také v říjnu konaly komunální volby, jejichž výsledky uveřejňuji v samostatném článku. Složení
zastupitelstva je trochu jiné, než to, které vzešlo z voleb.
Nicméně věřím, že budeme i nadále schopni společně komunikovat a hledat vhodná a konstruktivní řešení, která
budou hlavně ku prospěchu Věteřova. Sama za sebe bych
Vám tímto ráda poděkovala za Vaši podporu a důvěru,
kterou jste ve mě vložili.
Co asi nejvíce rozbouřilo poklidné stojaté vody ve Věteřově bylo jednání o dalším provozu místní samoobsluhy.
Je to téma tak závažné, že se mu budu podrobněji věnovat
v samostatném článku na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Dalším velmi živým tématem je výstavba technické a dopravní infrastruktury v areálu bývalé farmy. Zjednodušeně řečeno, výstavba sítí a komunikace k pozemkům pro
rodinné domy. V tomto areálu je 13 stavebních pozemků,
které jsou již všechny zamluvené smlouvami o smlouvách budoucích.
Na jednom z posledních zasedání zastupitelstva jsme se
přesvědčili o tom, že tato akce vzbuzuje velké emoce.
Jsem moc ráda, že na zastupitelstvo chodí více lidí než
dříve. Svědčí to o zvyšujícím se zájmu o dění v obci. Na
zasedáních zastupitelstva můžete říct své připomínky
a návrhy hned, my se jimi můžeme zabývat, můžeme
o nich diskutovat. Úkolem zastupitelstva je o věcech mluvit, řešit je a hlavně nějak rozhodnout.
Jedním z nejčastějších dotazů týkajících se výstavby sítí je
ekonomická návratnost této akce. Naším hlavním motivem k realizaci této akce bylo získat nové občany. Udržet
v obci mladé lidi, popřípadě k nám mladé lidi z okolních
obcí přivést. Můžeme budovat hřiště, silnice, rybníky, ale
pro koho? Naší prioritou bylo zvýšit počet občanů, zvýšit počet narozených dětí. V roce 2008 měl Věteřov 531
občanů. V roce 2018 už to bylo jen 483. A není to jen
o počtu obyvatel. Obce, ve kterých žije více mladých lidí
více žijí, rozvíjí se sport, kultura, mají jinou atmosféru.
Máme krásně zrekonstruovanou školku a stále nenaplněnou kapacitu. S větším počtem dětí se sníží i každoroční
doplatek obce na provoz školky.

Hana Kolaříková, starostka

Kalendář akcí, které pořád obec,
najdete na webových stránkách:
www.veterov.eu/kalendar-akci
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Obecní samoobsluha COOP
Jak jsem již zmínila v úvodním článku, velkým tématem
pro nás všechny byla otázka zachování provozu samoobsluhy v naší obci. Pokusím se celý vývoj situace popsat
bez emocí a zaměřím se hlavně na fakta.
V září předchozího roku (2017) mě navštívila ředitelka
Jednoty s požadavkem na příspěvek 10 000,– Kč/měsíc
na provoz samoobsluhy. Tuto žádost jsme probrali na 25.
zasedání zastupitelstva a zastupitelé s tímto příspěvkem
jednohlasně nesouhlasili. Pak se dlouho nedělo nic.
Asi v červnu 2018 jsem se od občanů (nikoliv od Jednoty) dozvěděla, že na konci roku 2018 bude Jednota končit. Ihned jsem kontaktovala jejich vedení a smluvila si
schůzku s paní ředitelkou.
V červenci 2018 se konala tato schůzka, kde mi bylo
oznámeno, že došlo ke změně úvazků prodavaček a zkrátila se pracovní doba o půl hodiny. To ale neměnilo nic na
tom, že prodejna je stále ztrátová. Díky zvýšení minimální mzdy se však ztráty prodejny ještě navýšily, proto by
příspěvek obce činil již 18 000,– Kč/měsíc. Jednota však
už dohodu nechtěla a trvala na uzavření.
Jediným řešením, na které Jednota byla ochotna přistoupit, byl odkup budovy obcí. V případě, že by pokračovala
Jednota, obec by hradila veškeré energie.
V případě, že si obec najde jiného dodavatele, nemá s tím
Jednota problém. Cituji: „Respektujeme právo obce si vybrat případně jinou osobu, s níž by byla uzavřena smlouva o výpůjčce, mimo naše družstvo. Nabídka prodeje
nemovitosti není vázána na otázku výpůjčky pro naše
družstvo.“
Dne 24. 8. 2018 se konala beseda s obyvateli obce o budoucnosti samoobsluhy. Vedoucí věteřské samoobsluhy

se tohoto jednání ani žádných jiných schůzí vůbec nezúčastnila.
Jednali jsme o odkupu budovy. Dohodnutá kupní cena
byla 1 400 000,– Kč, tuto cenu jsme schválili na 30.zasedání ZO dne 12. 9. 2018. Ze 7 přítomných zastupitelů bylo
6 pro, 1 se zdržel.
Dne 21. 9. 2018 mi přišel mail od paní ředitelky, že obec je
pouze jedním z možných zájemců, nikoliv jediným a bere
cenu 1 400 000,– Kč zpět a žádá o naši nabídku. Potvrdila
jsem, že naše nabídka je stále 1 400 000,– Kč.
Přihlásil se totiž nový zájemce. Vladimír Vyskočil, ač v té
době zastupitel, který se aktivně zúčastnil hlasování zastupitelstva o kupní ceně, podal za našimi zády Jednotě
vyšší nabídku.
Podařilo se mi vedení Jednoty přesvědčit, aby prodejnu
prodali obci. Avšak cena již byla 1 500 000,– Kč. I přes to
jsme budovu odkoupili. Jsme přesvědčeni o tom, že jedině v rukou obce bude zaručeno, že i v budoucnu prodejna
potravin zůstane zachována.
Po odkoupení budovy jsme nabídli Jednotě další setrvání a provozování potravin. Jednota toto odmítla. Cituji:
„Naše družstvo nebude v tomto objektu dále pokračovat
se svou obchodní činností.“
Hledali jsme tedy nového provozovatele, kterým se nyní
stala paní Ngoc Ha Nguyen. Obec jí budovu pronajímá.
Nový provozovatel si sám platí energie, obci platí nájem.
Slíbili jsme, že zachováme prodejnu potravin. A to se podařilo.
Hana Kolaříková, starostka
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Výsledky voleb
Dne 25. 10. 2018 podal rezignaci Vratislav Kobylka.
Dne 26. 10. 2018 podal rezignaci Vladimír Vyskočil.
Dne 29. 10. 2018 podal rezignaci náhradník Vladimír
Janoušek. Členy zastupitelstva se stali náhradníci Martin
Kohút a Josef Rink.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Věteřov konaných
ve dnech 5. 10. - 6. 10. 2018.
Počet voličů v seznamu		
410
Počet zúčastněných voličů
275
Volební účast			67%
Pořadí volebních stran
Počet hlasů
1. PRO VĚTEŘOV			
641
2. Česká strana soc. demokratická
596
3. Křesťanská a demokratická unie
- Česká strana lidová			
536

Složení zastupitelstva
Mgr. Hana Kolaříková - starostka
David Zálešák - místostarosta

Pořadí zvolených kandidátů		
Počet hlasů
1. Mgr. Hana Kolaříková, PRO VĚTEŘOV
146
2. Radek Lorenc, PRO VĚTEŘOV		
104
3. Ing. Jan Hájek, Ph.D., KDU-ČSL		
100
4. Vladimír Vyskočil, ČSSD			
100
5. Mgr. Libuše Hájková, PRO VĚTEŘOV		
96
6. Vratislav Kobylka, ČSSD			
94
7. David Zálešák, KDU-ČSL			
89

Ing. Jan Hájek, Ph.D. - finanční výbor
Mgr. Libuše Hájková - kulturní výbor
Martin Kohút - kontrolní výbor
Radek Lorenc - výbor pro výstavbu
Josef Rink

Překatastrování obce

Výsledky šetření ministerstvem
V květnu roku 2017 se v naší obci konalo místní referendum o otázce překatastrování naší obce. Jednoznačně vyjádřenou vůli Vás občanů, kteří jste se postavili proti zásahu do historických hranic katastru naší obce, jsme využili
k podpoře při řízení vedeném Ministerstvem vnitra ČR
o změně hranic obcí Věteřov a Strážovice a k obraně celistvosti naší obce.
Výsledkem tohoto našeho společného úsilí je stanovisko
Ministerstva vnitra ČR vydané v březnu letošního roku,
podle nějž nejsou pro změnu hranic obcí Věteřov a Strážovice splněny zákonné podmínky. Ministerstvo vnitra
potvrdilo, že sporné území náleží Věteřovu.

Projednáním věci před Ministerstvem vnitra s tímto výsledkem je otázka neměnnosti hranic katastru naší obce
do budoucna vyřešena.
V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra nyní dojde ze strany naší obce k přečíslování budov, kterým byla
v minulosti vydána čísla popisná obcí Strážovice, a které
se nacházejí na území naší obce. O průběhu přečíslování
budou vlastníci dotčených budov dále informováni.
Hana Kolaříková, starostka

Naučná stezka
V minulém vydání věteřského zpravodaje jsme uvedli
článek o připravované muzejní expozici „Věteřovská kultura“. Dne 2. 9. 2018 jsme expozici slavnostně otevřeli.
Jejímu zahájení předcházela přednáška archeologa Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Jaromíra Šmerdy na

téma Nejvýznamnější archeologické objevy na katastru
obce Věteřov. Přednáška se těšila obrovskému zájmu. Téměř jsme se do nově zbudované klubovny nevlezli. Poté
následovalo slavnostní otevření a komentovaná prohlídka nové expozice v muzeu.
4
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Již na přednášce jsme zmínili další projekt, který by měl
navazovat na tuto expozici a to je naučná stezka. Zažádali
jsme o dotaci z Jmk, tuto dotaci ve výši 150 000,– jsme
loni obdrželi. Naučná stezka bude začínat u vodojemu,
kde bude kromě infocedule s tématem věteřovské kultury,
i odpočinkové místo pro cyklisty – altán se stolem a lavičkami a mobiliářem. Dále stezka povede nahoru k směrem
ke kapličce U Josífka. V půlce této trasy bude umístěna
další infocedule s tématem fauna a flóra. Třetí infocedule
bude u Josífka, opět s historickými tématy. Trasa povede

dále až k myslivecké chatě. Zde bude umístěna poslední
cedule, která bude zaměřena na myslivost. Realizace akce
proběhne na konci dubna.
Slavnostní otevření naučné stezky plánujeme na 1. 6.
u příležitosti oslavy Dne dětí. Velké poděkování patří
tvůrcům textů informačních cedulí Mgr. Jaromíru Šmerdovi, Ing. Janu Hájkovi, Ph.D., Ing. Jakubu Urbanovi,
Ph.D. a Davidu Zálešákovi.
Hana Kolaříková, starostka
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Z minulosti Věteřova
Již delší dobu se zaobíráme myšlenkou vydat podrobnější
publikaci o historii naší obce. Oslovili jsme pana RNDr.
Vladimíra Kotíka, aby se podílel na jejím zpracování. Pan
Kotík je tvůrcem historických publikací o okolních obcích. Proto jsme projevili zájem, aby tato řada publikací
byla rozšířena i o Věteřov. Vydání knihy Z minulosti Věteřova směřujeme k oslavám výročí první písemné zmínky o naší obci. Toto výročí bude v roce 2021 a při této
příležitosti plánujeme také Sjezd rodáků.
Již při počátečním sbírání informací mě pan Kotík upo-

zornil, že si máme opravit datum první písemné zmínky
na obecních stránkách. Podle doložitelných písemných
nálezů byla první písemná zmínka o naší obci až z roku
1141.
První písemná zmínka z roku 1141? Ale vždyť to bychom
v roce 2021 museli slavit opět 880. výročí!
Nabízí se otázka: je lepší lpět na datu 1131 nebo mít tu
odvahu a datum změnit podle doložených dokumentů?
Poprosila jsem RNDr. Vladimíra Kotíka o vysvětlení,
které se dočtete ve článku níže.

Věteřov 2021: 880 let, nikoliv 890 let
od první písemné zmínky o obci
Obec Věteřov byla vůbec poprvé v historii písemně zmíněna v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Tato latinsky psaná tzv. Zdíkova listina se týká přesunu
sídla biskupa v Olomouci od kostela sv. Petra ke kostelu
sv. Václava. V závěru listiny je uveden seznam asi dvou
set převážně moravských, ale i českých církevních statků,
mezi nimiž je i Věteřov. Listina je vůbec prvním dochovaným písemným záznamem o řadě moravských a českých obcí. Věteřov („Vateroue“) je zde zmíněn v souvislosti s tím, že zdejší dva lány tehdy náležely břeclavskému
kostelu.
Uvedená listina bohužel nemá datovací formuli
(rok jejího sepsání). Podle okolností vzniku této listiny
a událostí popisovaných v ní v minulosti vědci stanovili rok jejího vzniku 1131 (přesněji po 30. červnu 1131).
Toto datování bylo velmi dlouho užíváno a je uváděno ve
starší literatuře. Používali ho například věhlasní moravští
historikové prof. PhDr. Ladislav Hosák, DrSc., PhDr. Rudolf Hurt i místní historik Jakub Vrbas ve svém „Ždánsku“. Z jejich prací byl tento rok 1131 neustále přebírán
a opisován. Vročení 1130–1131 je také obsaženo v poznámce napsané na rubovou stranu Zdíkovy listiny olomouckým papežským kanovníkem a archivářem kostela
Janem Josefem B. de Buolem v roce 1803, tedy téměř 700
roků po vzniku listiny. Správné datování Zdíkovy listiny
je však k roku 1141 (listina je tedy o deset let mladší než
se dříve předpokládalo). V literatuře tuto novou dataci
listiny publikoval již v roce 1979 olomoucký historik doc.
PhDr. Jan Bistřický, CSc. Na základě detailního rozboru
časové souslednosti událostí popisovaných ve Zdíkově

listině stanovil dobu jejího vzniku na druhou polovinu
roku 1141, nanejvýš na začátek roku 1142.
Znamená to, že z výše popisovaných důvodů Věteřov v roce 2011 slavil nesprávné 880. výročí od první
písemné zmínky o obci. Proto bude v roce 2021 u příležitosti sjezdu rodáků slavit znovu 880. výročí této události,
které již bude správné. Ani tento desetiletý posun v datování Zdíkovy listiny nic nezmění na tom, že je touto
listinou nezvratně potvrzeno, že obec Věteřov je obcí starobylou. Věteřovu mohou závidět například blízké Ždánice nebo Archlebov. Tyto dvě obce mají letos teprve 670.
výročí první písemné zmínky. Ta byla učiněna roku 1349
v nejstarším svazku moravských zemských desk, a to ve
svazku cúdy olomoucké, a to v první knize Pana Jana
z Kravař z let 1348 až 1368 (na stránce 8, v edici pod č.
99). Také Ždánice v nedávné minulosti musely přijmout
zkrácení časového posunu tohoto jubilea o celých 63 let.
Dříve se tradovalo, že nejstarší písemná zmínka o Ždánicích je v listině krále Václava z 18. února 1286. To uváděl
sám František Palacký ve svých „Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě“ (díl I., částka II., strana 427)
a také náš Jakub Vrbas ve svém „Ždánsku“ (strana 253).
Došlo však chybě v interpretaci místa zmíněného v této
listině v podobě „Stenicz“. Nejednalo se o Ždánice, nýbrž
o Uherský Ostroh! To je však docela jiný příběh…
Zájemci si budou moci podrobnosti přečíst a samotnou
Zdíkovu listinu se záznamem o Věteřovu prohlédnout
v knize „Z minulosti Věteřova“, kterou připravuji k vydání v jubilejním roce 2021.
RNDr. Vladimír Kotík
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Mateřská škola

Po Novém roce jsme bojovali s nemocí, která nás letos
vlivem proměnlivého počasí dlouho neopouštěla. I přesto jsme si však stihli užít her na sněhu, stavět sněhuláky
a bobovat. Během února jsme týden věnovali karnevalu,
děti si donesly kostýmy z domova, tančili jsme a hráli
různé hry.
Do konce školního roku se těšíme na oslavu jarních svátků, přípravu besídky pro maminky, na svátek Dne dětí.
Navštívíme další divadelní představení, plánujeme výlety do přírody, návštěvu Bukovanského mlýna a zámku
v Miloticích. Předškoláci se zúčastní plaveckého kurzu ve
Bzenci.
Během uplynulého roku jsme provedli generální úklid
skladu s pomůckami. Zakoupili jsme velký úložný regál
a skříň do jídelny a do třídy. Letos máme v plánu nákup
a obnovu hraček a didaktických pomůcek.

Nový školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí,
3. září 2019. Do mateřské školy je přihlášeno 12 dětí,
z toho 6 děvčat a 6 chlapců ve věku 2 – 6 let. Dvě dívky
plní povinnou školní docházku rok před nástupem do
základní školy. Učitelkami jsou Ivana Moudrá a Renata
Švaňhalová, stejně tak je beze změny i kuchyně, kde vaří
Ivana Bilíčková.
Školní vzdělávací program je koncipovaný tak, aby odpovídal věkovému složení dětí a naplňoval jejich individuální zvláštnosti, potřeby a zájmy. Zaměřujeme se na poznávání našeho nejbližšího okolí, přírody a kultury. Vedeme
děti k hodnotám a normám naší společnosti, a to na základě jejich věkových možností. Při hrách probouzíme
dětskou zvídavost, aktivitu a radost.
Jako každý rok navštěvujeme divadelní představení v Mateřské škole Archlebov společně s dětmi MŠ z Dražůvek
a z Archlebova. Dále jsme se stihli zúčastnit přírodovědného dne u myslivecké chaty pod vedením pana Zálešáka.
Děti si měly možnost prohlédnout a osahat myslivecké
trofeje. Součástí byla ukázka dravců, zakončená fotografováním se sovou pálenou.
V říjnu jsme uskutečnili podzimní tvoření s rodiči dětí,
jehož výsledkem kromě skvělé atmosféry a hojné účasti
byla výroba krásných skřítků, které můžete dodnes spatřit
na hlavním schodišti ve škole. V prosinci jsme se těšili se
setkání s čertem, Mikulášem a andělem. Před Vánocemi
děti rodičům předvedly připravené vystoupení a společně pak s rodiči tvořili vánoční dekorace a zdobili upečené
perníčky. Při nadílce ve školce děti našly pod stromečkem
hračky a krásné polštářky se svým jménem, které si pak
odnesly domů.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme sázeli lípu a zpívali
s mužským sborem k oslavě stého výročí republiky. Také
o vánočních svátcích jsme si zazpívali opět s mužským
sborem koledy na akci Zpívání u stromu.

Renata Švaňhalová, Ivana Moudrá, učitelky

Místní knihovna
V loňském roce prošla knihovna velkou změnou, a to dokončením celkové rekonstrukce. Z dotace JMK se pořídily nové regály, dětský koutek a stůl s židlemi pro dospělé.
Troufám si říct, že momentálně je naše knihovna jednou
z nejhezčích v okolí. To stejné sem se stejně jako tento
rok, tak i ten minulý, snažila udělat s knihovním fondem
- také celý pozměnit. Staré knihy se průběžně vyřazují
a nahrazují těmi nejnovějšími. Těší mě, že minulý rok se
zvýšil počet čtenářů téměř na dvojnásobek a v knihovně
to někdy vypadá jako na Václaváku.
Letošní rok bych ráda zavedla do knihovny menší novinku, kterou jsou audioknihy. Prozatím v podobě výměnného fondu z knihovny z Hodonína a v případě, že audioknihy budou mít ohlas, nakoupí se do knihovny vlastní.
Tyto audioknihy budou různých žánrů a trochu doufám,
že udělají radost hlavně starším lidem, kterým už oči moc
neslouží.
Pro děti v průběhu jara chystám začátek celoroční hry
lovci perel, která u dětí podporuje vnímání textu a motivuje je ke čtení. V plánu je i noc s Andersenem, jen za
trochu jiných podmínek, než byla dosud a bude zaměřena na děti pouze určitého věku.
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Také doufám, že se mi ke konci roku podaří pro dospělé
a starší čtenáře zařídit nějakou besedu se spisovatelem.
Stejně jako loňský rok i tento budou nové knihy publikovány na facebookových stránkách obce a webových
stránkách knihovny www.knihovnaveterov.webk.cz, na
kterých najdete i online katalog.
Přeju Vám všem krásný rok 2019 a těším se na vás
v knihovně.
Monika Strmisková, knihovnice

Obecní muzeum
Vážení a milí,

hračky – fantazii se meze nekladou. Jejich šikovné ruce
jistě vykouzlí krásné výtvory, které zahřejí u srdíčka.
Jsem opravdu ráda, že se Vám v muzeu líbí a že mne občas i pochválíte. Je to pro mne veliká motivace a odměna.
Upřímně Vám děkuji a srdečně Vás zvu – přijďte se zase
podívat…!
Jarmila Staňková, správce muzea

opět je tu Nový rok a já Vás upřímně zdravím z obecního
muzea a do roku 2019 Vám přeji jen to krásné.
Když se ohlédnu na rok minulý, myslím, že nám přinesl
pár vydařených akcí. Třeba zrovna dvě „vlněné“ kdy jsme
před Velikonocemi vyráběli kraslice plstěním vlny a před
Vánoci zase ozdoby na stromeček – zvonky, baňky, sněhuláka, vlněný stromeček. Obě akce proběhly ve spolupráci s paní Veronikou Šimkovou.
V polovině června se i naše muzeum zapojilo do regionální akce – otevřené památkové domky a malá muzea na
Slovácku, která trvala celý víkend. Díky této akci k nám
zavítalo několik zájemců o prohlídku – někteří pěšky, někteří na kole a nebo autem.
V září loňského roku byla v muzeu instalována nová výstava exponátů, zapůjčených z Moravského zemského
muzea, sestávající z vykopávek a nálezů z okolí naší obce
a přímo spojených s naší i velice dávnou historií. Za pomoc a spolupráci moc děkuji paní starostce Haně Kolaříkové a Davidu Zálešákovi, bez jejichž pomoci by tato
expozice nevznikla.
I v roce letošním mám v záloze několik zajímavých akcí.
Během měsíců únor a březen budeme připravovat ozdoby a dárky na letošní Velikonoce – tentokrát z keramiky
ve spolupráci s paní Blankou Kempnou. Popřemýšlejte
a přijďte si zkusit vyrobit něco zajímavého, originálního
a krásného z přírodního materiálu. Svými prsty vtiskněte
do hlíny i kousek svého já…
Dětem k jejich svátku připravuji akci opět s vlnou – budeme vytvářet vše, co si děti budou přát – zvířátka, kytičky,
8
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Ze života farnosti
Vážení a milí čtenáři našeho Zpravodaje.

Vážený pane velmistře,

Dostáváme do rukou nový Zpravodaj, jehož články jsou
vždy ozvěnou roku minulého.
Rád bych připomněl, že se nám podařilo generálně opravit náš kostel. Pětileté úsilí, ukrývá velké nasazení farníků, ale i vydatné finanční náklady.
Je třeba všem poděkovat. Farníkům i vedení naší obce.
Bez jejího příspěvku by oprava nebyla možná.
Velkou část finančního krytí vzal na sebe Rytířský řád
Křižovníků s červenou hvězdou. Napsali jsme poděkování panu velmistrovi Dr. Josefu Šedivému O.Cr., který stál
za poskytováním dotací.
Přikládám dopis, který byl panu velmistrovi zaslán a připojuji i podpisy vděčných farníků, protože vše, co je napsáno ve Zpravodaji, je i určitým způsobem archivováno.

uplynulo již několik let, co jsme se s Vámi loučili při Vašem odchodu do Prahy.
Jako dárek jste kromě jiného dostal na památku také malý
zvonek s přáním, že pokud budete kdykoliv něco potřebovat, máte zazvonit a „věteřáci“ Vám vyjedou na pomoc.
Možná nikdo z přítomných tehdy netušil, jak symbolická
to byla věta. Jenže nakonec vlastně v jiném pořadí.
O pomoc nezvonil malý keramický zvoneček z kláštera
v Praze, ale zvony našeho kostelíčka. Jeho stáří si začalo pomalu vybírat svou daň. A sotva se vyřešilo to nevyhnutelné, hned se objevili další neduhy, které bylo nutné
ihned opravit, popřípadě vyměnit. Je toho mnoho, co se
vykonalo – odvodnění kostela, nové věže a střecha kostela, nový rozvod elektřiny, nové pohony ke zvonům, statika, nové ozvučení chrámového prostoru… a dnes jsme již
pomalu před závěrem generální opravy kostela. V srpnu
se vnitřek kostela vymaluje a bude hotovo.
Vy jste vždy ochotně podal pomocnou ruku a potřebnými částkami, které by naše farnost nikdy nedala dohromady, jste pomohl. Rytířský řád Křižovníků s červenou
hvězdou spolu s jeho zakladatelkou sv. Anežkou Českou
byl a vždycky bude tím plamínkem, který udržuje světlo
víry ve Věteřově.

Pater Mgr. Pavel Maria Baxant O.Cr.,
farář ve Věteřově
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Již v době, kdy počátkem 20. století byl ve Věteřově vystaven kostel sv. Cyrila a Metoděje, ale chyběl kněz, nabídl
řád velkou pomoc, a to nejen v podobě prvního „věteřského“ pastýře, ale také výstavbou krásné fary. Z Věteřova
se tak na dlouhá léta stalo poutní místo pro blízké i vzdálenější okolí nazývané „malý Velehrad“ a fara s kostelem
se stala nepřehlédnutelným duchovním a kulturním střediskem obce.
V devadesátých letech po skončení nadvlády komunistického režimu se do Věteřova opět vrátil zástupce Vašeho
řádu ve Vaší osobě. Nikdo tehdy nemohl tušit, kam koho
z nás život v dalších letech zavane, ani jaké s námi má Pán
své úmysly. Tak se stalo, že po téměř 14 letech kněžského působení ve Věteřově Vám bylo svěřeno stanout v čele
řádu, kterého jste byl do té doby členem.

Věteřovští farníci Vám nikdy nezapomenou, že ani v této
nové funkci jste na Věteřov nezapomněl, a naopak z moci
svého úřadu jste pomáhal měrou vrchovatou. Moc dobře
víme, že Vám ten obrovský dar, který jste našemu kostelíčku poskytl, nebudeme moci nikdy splatit. A proto přijměte alespoň naše vřelé poděkování.
Myslíme na Vás ve svých modlitbách a vyprošujeme do
dalších let hodně zdraví, sil, hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie.
Velmi rádi Vás na Velké Hody při slavnostní mši svaté
přivítáme a s radostí přijmeme z Vašich rukou požehnání
pro celou farnost.

Mužský sbor Věteřáci, z. s.
ními příznivci, a také jsme při té příležitosti vzpomenuli
pana Jiřího Bábíčka, protože se shodou okolností konala
v předvečer jeho pohřbu.
Tradičně jsme účastnili akcí v rámci obce – Koštu vína,
Farního odpoledne na faře, Výletu do Jablůnky, pouti
k Végrovému kříži, Oslav 100. výročí vzniku Československa a Krojovaných hodů.
Pouti předcházelo pracovní setkání sborů Lovčic a Věteřova na zhotovení přístřešku pro poutníky u Végrova
kříže. Záměrně uvádíme toto pořadí, protože právě díky
lovečákům se podařilo zajistit finanční prostředky a materiál na jeho pořízení. Úprava terénu a sestavení přístřešku na místě pak již bylo společnou akcí obou sborů.
Neoficiálně jsme tak převzali patronát nad tímto místem
setkání tří katastrů, a hlavně díky jednomu aktivnímu
členovi je zde pravidelně udržován pořádek (Mira nechtěl, abych uváděl jeho jméno).
Přes pole jsme pak vystupovali ve Vacenovicích na tradičním Zpívání s beranem, na Setkání sborů tentokrát nově
v Lovčicích, na Medovém zpívání v Kudlovicích a na akci
mikroregionu Speciality obcí mikroregionu Babí Lom ve
Strážovicích.

Příspěvek do minulého vydání Věteřského zpravodaje
jsme odevzdali jen pár dní předtím, než jsme se dozvěděli
smutnou zprávu, že zemřel člen našeho sboru pan učitel
Jiří Bábíček.
Již delší dobu mu nemoc nedovolovala, aby se účastnil
našich vystoupení a zkoušek. Tím spíš jsme byli rádi, že
s námi mohl alespoň chvilku být na Setkání mužských
sborů ve Věteřově 2017 a že jsme jeho jménem pojmenovali i naše CD k výročí založení, jehož křtu se také zúčastnil.
Byl zakladatelem sboru a dlouhá léta jeho vedoucím, staral se díky svým bohatým sbírkám o repertoár a také dbal
na úroveň a pravidelnost zkoušek.
Zůstane trvale i v našich vzpomínkách.
Činnost sboru v roce 2018 probíhala v podstatě klasicky. Tajně jsme sice doufali, že po náročném roce 2017 si
dáme trochu pohov a zúčastníme se jen nejnutnějších
akcí, jenže člověk míní a… takže se počet vystoupení opět
přiblížil dvacítce, a to včetně svatby našeho člena a oslavy
jednoho životního jubilea.
Rok jsme začali výroční schůzí, na kterou jsme kromě našich drahých poloviček pozvali i ty, kteří jsou našimi skal-
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pení na Půlnoční mši sv. v kostele ve Věteřově a poslední
akcí roku pak bylo Zpívání u vánočního stromu ve Věteřově.
V době, kdy se tento článek rodí, je stále ještě leden ale
kalendář akcí se již opět začíná plnit.
Hlavním naším letošním vystoupením bude zřejmě Slovácký rok 2019 v Kyjově, kde máme ambice ucházet se
o účast na sobotním programu Roztančené náměstí
po průvodu a v neděli odpoledne na pořadu ženských
a mužských sborů Hore dědinů v parku za letním kinem.
Tož nám držte palce, ať se nám všecko vydaří.

Nejnáročnější bývá závěr roku – listopad a prosinec. Toto
období začalo Zpívanou hubertskou mší ve spolupráci
s Mužským sborem ze Stavěšic a naší nejdůležitější akcí
Svatomartinské prase, která se opět vydařila, a to i díky
účasti Mužského sboru ze Svatobořic-Mistřína a Varmužovy cimbálové muziky.
Začátkem adventu jsme se zúčastnili Svěcení mladých vín
v Želeticích, kde jsme měli příležitost pozdravit pana velmistra a generála Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou J.M. Josefa Šedivého, O.Cr., dlouholetého faráře
ve Věteřově.
Vánoční akce začaly 23. prosince Zpíváním u vánočního
stromu v Lovčicích, pro nás bylo velmi významné vystou-

Luděk Kostiha

TJ Sokol Věteřov
Milí spoluobčané, rok 2018 byl pro náš oddíl ve znamení
výrazných změn. Dovolte mi je pro Vás stručně shrnout.
Podzimní výsledky na hřišti nebyly dobré. Chyběli nám
někteří hráči, někdy možná i kousek štěstí, ale je pravda,
že podzim se nám fotbalově nepovedl. Takový je prostě sport, ale řešení je relativně prosté. Musíme se dobře
připravit, na jaře přidat a do konce soutěže se posunout
o minimálně tři místa nahoru. Pokud vás výsledky, sestavy a vůbec aktuální dění v klubu zajímají, pak rozhodně
sledujte facebookové stránky „TJ Sokol Věteřov“. Přidejte
si nás do přátel, sledujte, lajkujte.
Podařilo se nám úspěšně dokončit projekt zavlažování
hřiště, o kterém jsme vás průběžně informovali. Zbývá
jen „pár drobností“, které dokončíme během jara. I loni
nám při realizaci velmi pomohl pan Vladimír Vyskočil.
Dotaci, která nám umožnila částečně spolufinancovat
tuto akci, pak poskytl Jihomoravský kraj, konkrétně jeho
hejtman JUDr. Bohumil Šimek.
K největší změně v oddílu došlo na přelomu roku. Na výroční schůzi bylo zvoleno kompletně nové vedení oddílu
v následujícím složení:
Martin Sklenář, předseda
Jakub Hudeček, tajemník
Zuzana Poláčková, pokladník
Marek Štipčák, člen výboru
Petr Procházka, člen výboru

Statutárními zástupci oddílu jsou od 1. 1. 2019 Martin
a Jakub.
Změna to byla radikální, ale proběhla rozhodně v dobrém. Společně jsme se shodli, že je potřeba oddíl omladit
tak, aby do vedení klubu přišli noví lidé s novými nápady,
čerstvou energií a bez zatěžující historie. Všechna jména
nových členů výboru určitě dobře znáte, snad s výjimkou
Jakuba Hudečka. Kuba žije v Kyjově, ale fotbal u nás hraje
už víc než deset let, takže fotbalově Věteřákem rozhodně
je. Jeho volba do výboru je proto logickým a přirozeným
krokem a Jakub bude ve vedení fotbalu určitě přínosem.
Je také dobře, že máme v oddíle, a rovnou i ve výboru
první mladou ženu a snad k Zuzce brzy přibydou další
dívky.
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Končí jedna éra, ale to určitě neznamená, že my bývalí
členové výboru s fotbalem končíme. Všichni rozhodně
chceme dál fotbalu u nás pomáhat. Když se podívám na
těch uplynulých sedm let, osobně oceňuju zejména to,
že jsme se dokázali vždycky dohodnout. Někdy jsme se
na věci dívali různě, ale nakonec vždycky převážil zájem
celku, tedy oddílu. A hlavně po všech těch letech dál zůstáváme kamarádi, což asi mluví za všechno. Velké poděkování si zaslouží Franta Kostiha, Franta Luža, Jožka
a Marek Vavřinovi, Vraťa Kobylka, Pavel Potáček a Jožka
Rink. Novému vedení v čele s Martinem přejeme všichni
hodně energie a trpělivosti v prosazování nových nápadů
a řešení denních starostí.
Dovolte mi, abych jako každý rok poděkoval všem lidem,
kteří se o fotbal ve Věteřově starají, hrají ho nebo mu aspoň fandí.
Na viděnou na fotbale!
David Sedlář

Rozpis zápasů – jaro 2019
31. 3. 2019 v 15.00
7. 4. 2019 v 15.30
14. 4. 2019 v 15.30
21. 4. 2019 v 16.00
28. 4. 2019 v 16.00
5. 5. 2019 v 17.00
11. 5. 2019 v 17.00
19. 5. 2019 v 17.00
26. 5. 2019 v 17.00
2. 6. 2019 v 17.00
9. 6. 2019 v 17.00

Sokol Věteřov – Sokol Bohuslavice
Sokol Sobůlky – Sokol Věteřov
Sokol Věteřov – Slavoj Moravany
FK Sokol Lovčice – Sokol Věteřov
Sokol Věteřov – SK Kostelec
Sokol Věteřov – Sokol Žeravice
Sokol Vřesovice – Sokol Věteřov
Sokol Věteřov – Sokol Žádovice
Družba Bukovany – Sokol Věteřov
Sokol Věteřov – Sokol Želetice
TJ Sokol Archlebov – Sokol Věteřov

Včelaři Věteřov
Uplynulý rok byl pro chov včel náročný. Byl ovlivněn počasím. Zatím co zima 2017/18 byla celkem mírná, v druhé polovině února začalo přituhovat. Podobně tomu bylo
i začátkem března. Chladný ráz počasí vydržel až dokonce
tohoto měsíce. Naopak v dubnu začalo velmi teplé počasí,
které mělo za následek dřívější kvetení ovocných stromů
i řepky olejky. Na tak rychlou změnu teplot nebyla včelstva schopna reagovat-tedy zesílit. Kvetoucí řepka vlivem
horkého a suchého počasí měla málo nektaru. Proto byla
první snůška slabší, než v minulých létech. Podobně to
dopadlo i s kvetoucími akáty, rovněž i u nich byla nízká
snůška.
Podle toho, jak probíhalo počasí a kdy začaly kvést medonosné stromy a rostliny, jsme ze zimy „skočili“do léta.
Snůška z líp byla dobrá, vzhledem k vlhčímu počasí. No

a na závěr snůšky zbývá slunečnice. Bohužel ta se v našem blízkém okolí nevyskytovala (pouze Ostrovánky). Je
zajímavé, že začala už kvést 18.–20. 6. Běžně začíná kvést
až po Malých hodech!
V srpnu probíhalo léčení kyselinou mravenčí. Na podzim
jsme léčili varidolem a začátkem prosince aerosolem, vše
je zaměřeno proti varoáze, která způsobuje oslabení včelstev a jejich uhynutí.
V naší obci je 13 včelařů, kteří chovají celkem 34 včelstev. Tři včelaři nemají žádná včelstva. Nejvíce chovaných
včelstev jedním včelařem je 10. Za minulý rok uhynulo 6
včelstev.
Rovněž chceme poděkovat za podporu OZ naší obce
v naší činnosti.
Václav Bilíček, Jaroslav Schovanec
12
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Myslivecký spolek Větrov Věteřov
Hubertův cech 2018

Další hon na drobnou proběhl již tradičně na Sv.Štěpána,
kdy se podařilo odlovit 10 kohoutů na volnosti. Tento, již
tradiční hon proběhl za účasti 19 střelců a tří honců.
Je nutno zmínit, že oba hony probíhaly v polní části honitby – kolem bývalé farmy, Nechvalského potoka, okolí
cihelny, potoka od obce až ke státní silnici pod Hrachovec
a vodoteče od cihelny Pod Havránky a Oškorušní důl.
Každý hon se členil na několik lečí a zvěř tak byla v dalších částech honitby lovu ušetřena.
V prvním honu byl pod odlovení již zmiňovaných 28
kusů bažanta hon dokončen již pouze lovem škodné –
lišky, event. kuny, což bohužel nebylo korunováno úspěchem.
Po tomto honu následovala Poslední leč v budově školy – již beze zbraní, v kamarádském prostředí jsme probrali hon a poseděli do nočních… spíš ranních hodin.
Příjemným zpestřením bylo vystoupení mladé cimbálové
muziky Babí Lom. Spolu se skvělou svíčkovou, připravenou milou paní Ludmilou Rudickou to byl koncert jedna
báseň.
Druhý hon, Štěpánský byl trošku jiný, komornější. Odlovili jsme 10 kohoutů na volnosti a pak jsme uzavřeli hon
a také občanský rok posezením na chatě Větrovka. Bylo
to družné a kamarádské posezení s pečeným jezevcem
a vozembouchem…

Tak máme březen, za okny sílí nezastavitelnou silou jaro
a rok 2018 je v nenávratnu.
Zakončením měsíce března končí pro myslivce rok 2018
a začíná nový myslivecký rok.
Nebyl to špatný rok – sice přes suché jaro musela zvěř
přetrpět ještě sušší léto, jenže na podzim se ukázalo, že
i přes téměř subtropické teploty zvěř vše zvládla bez větších ztrát. Již konec jara dával tušit, že populace drobné
zvěře – především bažantí - je nadějná a tento stav naštěstí vydržel až do podzimních honů. Tehdy se naplno
projevilo, že tato krásná zvěř zvládla extrémní léto dobře
a díky celoročnímu přikrmování se zdržovala poblíž zásypů u potoka a to jak pod farmou, tak u cihelny a stejně
tak u bývalého rybníčka Pod Havránky.
Považujeme za nutné zvěř udržet co nejvíce v krytině,
pokud možno u vody – zde nejlépe přečká jak horka, tak
i ataky neodbornou veřejností silně protěžovaných predátorů.
Kvalita odlovených kusů a i množství se projevilo během
honů, které byly dva: 10. 11. 2018, kdy se zúčastnilo 22
střelců a 5 honců. Tehdy jsme odlovili 28 kohoutů, což
v současné době je na volně žijící populaci velmi slušné
číslo.

Myslivecký rok nejsou jen hony. Celoroční péče převážně
o srnčí zvěř – v naší honitbě nejhojněji zastoupenou není
bez potu. Toulky a čekané při srnčí říji, navábení srnce –
to jsou neopakovatelné chvilky většině lidí nepoznané.
A téměř nepopisovatelné.
Těžce myslivec hledá chovně nevhodné kusy již od jara,
obeznává stávaniště a jak propukne říje, je neduživý chudák srnec „knoflík, paličkáč, špičáček“ těžce proháněn
silnými a dominantními vrstevníky.
Lov outsidera, ukrytého téměř celý den ve vysoké trávě,
nebo keři před mnohem silnějšími a především zdravými
konkurenty je téměř nemožný. Snad brzy ráno, při východu slunka, nebo naopak – jen chvilku, za šera…
Podobné a přitom jiné to je při hledání poraněného,
nebo přestárlého kusu. Vše je o pohybu venku, v přírodě, nastudovaných vědomostech z knih, nebo probraných
mouder při honu, poslední leči – toho, co přinesl myslivecký život, co se v knihách, nebo na facebooku, či twitteru, nebo instáči dost těžce hledá.
Tenhle koníček je malinko náročnější – starost o krmelce,
zásypy, doplňování vody do napajedel, slzy vzteku a zaťaté pěsti u krmelců, ale převrácených, vtipně řvoucích
endur a čtyřkolek ne snad na lesní nebo polní cestě, ale na
cestičce mezi stromy…dorážení sraženého srnčího u Cihelny, Červené kapličky, Hrachovce, jejich odklízení…
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Myslivecký rok tedy končí březnem. V dubnu začne další – 2019. Přeji Vám jménem svým, i mysliveckého spolku
krásný a úspěšný rok – urvěte si v dnešní sprintující době
aspoň pár chvil pro sebe někde v přírodě. A když to bude
na Větersku, tak tím líp – máme toho dost na vylepšování, ale taky máme být na co hrdí.
Myslivosti zdar!
David Zálešák

Nežijeme jenom lovem – při zahájení prázdnin, v sobotu
30. 6. 2018 chata Větrovka přivítala malé i velké na Mysliveckém odpoledni. Hasiči s technikou, dravci, táborák –
zahájení prázdnin bylo super.
Hlavní a již tradiční mysliveckou slavností byla Hubertská mše svatá v kostel Sv.Cyrila a Metoděje v neděli
4. 11. 2018 sloužená věteřským rodákem Josefem Svobodou. Konala se již o čtvrté a ještě dlouho po mši jsme –
myslivci i veřejnost před kostelem probírali věci myslivecké i jiné se svařáčkem a koláčkem.
Na začátku mysliveckého roku 2018 ukončil dlouholetou práci mysliveckého hospodáře spolku pan Rostislav
Svoboda. Za roky jeho práce mu patří z našich řad velký
dík – odborné plánování chovu a lovu, péče o zvěř a komunikace se státními orgány myslivosti, vyžaduje víc než
jen zkušenosti a pevnou vůli.
Novým mysliveckým hospodářem byl na výroční členské
schůzi zvolen p. David Zálešák.

MO KDU-ČSL Věteřov
29. července se uskutečnil v Jablůnce další výlet. K tanci
a poslechu hrál pan Pospíšil. Zpěvem nás došel potěšit
mužský sbor Věteřáci.
Také tento rok u nás nocovali poutníci putující na Velehrad. Vděčně přijali pohoštění, které pro ně naši občané
připravili. Velké poděkování patří všem, kdo poskytli jídlo nebo nocleh.
1. září jsme navštívili naši stověžatou matičku Prahu.
Hlavním důvodem naší návštěvy bylo kněžské svěcení jáhna Leo Gallase, člena Rytířského řádu Křížovníků
s červenou hvězdou,
Po slavnosti jsme byli pozváni na pohoštění.
Asi nejlepší akcí roku byla akce - Advent je za dveřmi,
spojená s ochutnávkou pokrmů nebo nákupem drobností, které se vztahují k tomuto období. Plná tělocvična
spokojených spoluobčanů byla velkým povzbuzením pro
všechny pořadatele.
30. prosince nás krásnými koledami v kostele při mši svaté opět potěšila cimbálová muzika Babí lom.
V průběhu roku jsme se starali s dalšími farníky o park
u kostela. Na nové ozvučení kostela jsme přispěli částkou
5 000 Kč. Významná byla i naše pomoc při úklidu po vymalování kostela.

Opět uběhl rok, tentokrát rok 2018 a přišla doba zúčtování.
Činnost naší organizace KDU-ČSL je víceméně stejná.
První akcí roku je Tříkrálová sbírka.Při ní naši členové
dělají vedoucí skupinek koledníků.
V neděli 7. ledna nám při mši svaté v kostele hrála cimbálová muzika Babí lom při
ZŠ v Sobůlkách.
Každý rok jsme pořádali zájezd na nějaké poutní místo
nebo pamětihodnosti. V tomto
roce jsme na jarní zájezd 8. 5. nejeli pro malou účast a zájem. To také svědčí o stárnutí a úbytku obyvatel obce Věteřov.
Druhou neděli v květnu maminkám a babičkám k jejich
Svátku matek v kostele a před
kostelem zazpívala ženská skupina Babské ucho.
Již tradiční byla pomoc při farním odpoledni 5. července
na farním dvoře.

Všem patří velké poděkování.
Za KDU-ČSL Bukovský František
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Něco o přírodě a krajině v naší obci
Území věteřovského katastru je poměrně členité a z přírodního hlediska dosti bohaté. Myslím si, že v porovnání
s územím a přírodou okolních obcí je slušně nadprůměrné. Může to mimo jiné dokládat i větší počet registrovaných VKP (významných krajinných prvků) než je tomu
v okolí. Registrovaná VKP jsou obecně vzato hodnotné
části krajiny zřízené k ochraně krajinného rázu. Často
jsou to zároveň významná útočiště vzácných druhů živočichů a rostlin, což je i případ většiny našich věteřovských
významných krajinných prvků. Pojďme je probrat postupně, od severozápadu k jihovýchodu. Celkem máme
na katastru čtyři VKP:

je žádoucí, a jinak je jednou za čas sečena. Pro udržení
kvality by bylo třeba nepolevovat v této péči či spíše ještě přidat. Plochá rovina v nejnižší poloze je naopak silně
zatažena nežádoucími invazními druhy rostlin, s rizikem
šíření do okolních cenných partií.
3. VKP Lysé hory, obecně nazývaný Rovinka. Je dominanta Věteřova, která je velmi významná nejen biologicky
a krajinářsky, ale i dalekým výhledem. Je to jedno z mála
míst v regionu, kde je na dohled zároveň obrys Pálavy na
jihozápadě a Bílých Karpat na východě. Jde o komplex
fragmentovaných teplomilných trávníků, křovin, odrostlého náletu borovice a starého třešňového sadu. Právě
tato stará třešňovka zabírá největší plochu VKP. Otevřené
plochy bezlesí hostí opět řadu významných druhů rostlin,
např. z ohrožených a vzácných druhů bělozářku větevnatou, ostřici Micheliovu, čilimník zelenavý, strdivku sedmihradskou, černohlávek dřípený. Z významných keřů či
stromů zde roste v omezené míře dub šipák, jilm habrolistý či jeřáb břek. Jižně pod cestou se vyskytuje prakticky
stejná cenná vegetace, ačkoliv již leží mimo hranici VKP.
Zarůstání keři je nežádoucí a vhodné by bylo více tyto
dřeviny potlačit ve prospěch trávníku. Stará třešňovka
s mnoha stromy již odumírajícími čeká na postupnou
dosadbu třešní nových, aby byl zachován tento původní
prvek krajiny a genius loci.

1. VKP Havránky, poblíž cihelny po levé straně silnice
směr Žandovský mlýn. Jde o téměř půlhektarovou mírně
svažitou louku, která byla v minulých letech nedostatečně
sečena, nyní však je péče dostatečná. Sice se zde nevyskytují vzácné druhy rostlin, ale jde o významný prvek travního společenstva v okolní zemědělské krajině. Je nutno
ocenit práci dobrovolníků, kteří loni vyčistili nelegální
skládku odpadů a pneumatik v těsné blízkosti této louky.
2. VKP Oskerušný důl, obecně nazývaný Oškorušák,
je na našem území nejcennější a nejrozsáhlejší lokalita
teplomilných trávníků mezi nejbližšími obcemi, snad
s výjimkou Motýlího ráje ve Ždánicích. Jde o více než
sedmihektarový komplex suchého trávníku a roztroušených dřevin s výskytem mnoha druhů rostlin i živočichů.
Z flóry lze namátkou jmenovat ohrožené či vzácnější
druhy jako černohlávek velkokvětý, oman oko Kristovo,
oman srstnatý (na přiložené fotografii), kozinec dánský, česnek kulovitý, hrušeň polničku a mnoho dalších.
V červnu loňského roku jsem zde viděl poletovat hned
několik modrásků kozincových. Tento motýl patří v ČR
mezi ohrožené druhy. V jižní části máme výsadbu mladých jeřábů oskeruší. Celá travnatá stráň je pod určitým
pastevním tlakem ze strany srnek a dalších živočichů, což

4. VKP U jablůnky, obecně nazývaný Vala, je travnaté
návrší v místech bývalého hradu Větrov a okolí, které
zahrnuje i svahovou nátrž v bývalém pískovcovém lomu
s přilehlými cennými teplomilnými trávníky. Nejcennější
úseky se nachází na horní hraně lomu. Mezi touto partií
- travnatou stráňkou nad silnicí a vrcholem se v posledních letech rozmohl nálet dřevin, který v těchto místech
již nabyl podobu neprostupné houštiny o rozloze kolem
1 000 metrů čtverečních. Na letošek počítáme s nutným
odstraněním tohoto náletu.
Do výčtu přírodních zajímavostí na katastru obce je nutno přidat rozlehlý les v okolí Věteřova o rozloze necelých
500 ha, táhnoucí se od Želetic po Nechvalín. Tento lesní celek je chráněný evropsky a má statut EVL (evropsky významná lokalita) s názvem Věteřovská vrchovina.
Předmětem ochrany jsou zde karpatské i panonské dubohabřiny a teplomilné doubravy s množstvím zajímavých
druhů rostlin i živočichů včetně ohrožených. Teplomilné
doubravy se vyskytují na více místech spíše v menších
fragmentech. Příkladem budiž místa na horní hraně lesa
na spojnici mezi Jozífkem a vodojemem, kudy již letos na
jaře povede naučná stezka. Zde bude instalováno několik
informačních cedulí, z nichž jedna bude zaměřena právě
na přírodu v této evropsky významné lokalitě.

Ohrožený oman srstnatý roste v Oškorušáku
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Na závěr zajímavost. Nejvzácnější druh rostliny, kterou
jsem dosud na katastru Věteřova viděl, je sápa hlíznatá
- vysoká kytka příbuzná hluchavce (ale mnohem vyšší
a s růžovými až fialovými květy), která patří do kategorie silně ohrožených a ustupujících druhů. V rámci ČR se
vyskytuje pouze na jižní Moravě. Na fotografii jsou pouze
její listy. Paradoxem je, že tento velmi vzácný druh na našem katastru neroste ve zmíněných krajinných prvcích,
tedy v přírodě, ale na jednom travnatém místě přímo
v intravilánu Věteřova. A to jde o druh urbanofobní, tedy
takový, který se obecně lidským sídlům vyhýbá. Konkrétní stanoviště si s dovolením ponechám tajnůstkářsky pro
sebe. :)
Jan Hájek

Silně ohrožená sápa hlíznatá roste na jednom místě přímo v obci

Naše obec před 60 lety - rok 1958
JZD - počátkem dubna se začalo přípravou půdy k setí.
Pracovní morálka nebyla vždy na výši a mnozí družstevníci se věnovali více svým záhumenkám. Ze všech družstevníků pracovalo trvale jen 47. Ostatních 80 členů pracovalo podle potřeby.
Na poli se pěstovaly hlavně brambory, kukuřice, krmná
a cukrová řepa, pšenice, žito, oves, ječmen, ale také cibule
a mrkev.
V živočišné výrobě se chovali : vepři, skot, koně, kozy,
ovce, slepice, kachny a husy.
V tomto roce vyvrcholila socializace vesnice. Mnoho
rolníků podepsalo přihlášku do JZD a to od 1. 1. 1958.
JZD pak mělo 149 členů a 390 ha zemědělské půdy.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - v tomto roce se podařilo
rozšířit služby obyvatelstvu.
MNV získal nové pracovníky. Jsou to: holič, 2 švadleny,
tesař, několik zedníků a pokrývačů, elektrikář, 2 malíři,
2 stolaři. Vedoucím řemeslníků byl pan Vincenc Vavřina,
člen MNV.
VÝSTAVBA OBCE - byl proveden nátěr oken a dveří
na západní straně školní budovy, zhotovení houpaček na
školním hřišti, JZD postavilo vepřín a drůbežárnu, zadaptovalo konírnu a zavedlo do ní vodovod.
DOPRAVA – dělnice pracující v násedlovickém Šohaji
musely chodit až na zastávku k Hrachovci pěšky a proto
usilují o autobusovou dopravu.

VČELAŘSTVÍ v obci pomalu zaniká. V tomto roce byli
v obci jen 3 včelaři. Měli celkem 8 ohlášených včelstev.
Na včelstvo dostali 7 kg cukru a odevzdali více než 1,7 kg
medu z jednoho včelstva.

KULTURA - kulturu zajištovala osvětová beseda. Předsedkyní byla paní Marie Jetelinová, jednatelem pan Zdeněk Luža.

JEDNOTA - vedoucím byl František Potáček ml. Prodejna byla dobře zásobena a mimo potravin prodávala ještě
450 druhů průmyslového zboží. Celkový roční obrat byl
1.375.365,– Kčs.

DIVADLO - během roku byla sehraná jen tři divadelní
představení: Čechy krásné, Vojnarka a Podskalák.
FILM - za tento rok bylo promítnuto 42 filmů.

PEKÁRNA zásobovala jen místní prodejnu. Za rok napekla přes 70.200 kg chleba. Příležitostně pekla koláče
soukromníkům.

TANEČNÍ ZÁBAVY - během roku jich bylo 43. Nejveselejší bývaly ostatky, Cyrilek a hody.

MASNA - vedoucí byla paní Hedvika Moudrá. Během
roku se prodalo 5.616 kg masa, salámů a uzenin 2.052 kg.
Celkový roční obrat činil 210.100,– Kčs.

TELEVIZE - i na venkov začíná pronikat televize. Do
konce roku byly v obci 3 televize. První televizi měl pan
Vojtěch Kobzínek, další pan Kačírek a L.Moudrý.

POHOSTINSTVÍ - vedoucí byla Marie Svobodová č.32.
Celková tržba byla v tomto roce daleko menší než v předešlých letech. Činila 273.691,– Kčs.

ŠKOLA - mateřská škola- v tomto roce bylo zapsáno 34
dětí. O prázdninách byl 19 dní otevřen zemědělský útulek
denně od 7-19 hodin.
Škola národní měla ve třech třídách 72 žáků.
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KNIHOVNA - zatím sídlí v zasedací místnosti MNV.
Knihovníkem byl Josef Jetelina. Knihovna měla celkem
921 svazků, čtenářů bylo 61.

MÍSTNÍ UDÁLOSTI - počátkem dubna se kopaly základy pro nový vepřín na 100 kusů. Při té příležitosti byl
vykopán mamutí kel a odkryty 4 odpadní jámy, které
v následujících dnech prokopala ředitelka okresního muzea paní Vl.Šikulová a zjistila, že jde o věteřskou kulturu.
Mimo množství kostí se našly 2 celé nádoby a více fragmentů. 11. dubna se začalo se stavbou čekárny ČSAD na
místě bývalé trafiky.

MÍSTNÍ JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY měla 72
členů a 9 členek. Během roku bylo 1 cvičení.
SOKOL - předsedou byl pan Jaroslav Vyhňák. Sokol byl
registrován ve 4.třídě a v tabulce skončil na třetím místě.

POČASÍ by se dalo shrnout - rok byl velmi suchý a poměrně teplý.

ČSČK - předsedkyní byla paní Emílie Mynářová. Pobočka měla 52 členů,16 školených zdravotníků a 4 hlídky
první pomoci a stanici první pomoci na faře, kde je také
ordinace. O zdravotní stav občanů se staral obvodní lékař
ze Ždánic. Všechny děti byly očkovány proti nakažlivým
nemocen.

V roce 1958 bylo uzavřeno 12 sňatků, narodilo se 13 dětí
a zemřelo 10 občanů.
Čerpáno z obecní kroniky, rok 1958, kronikář Bedřich
Blahutka
Zpracovala Marta Koláčková, kronikářka

Oslavy 100 let republiky ve Věteřově
V pátek 19. října se také obec Věteřov přidala k probíhajícím oslavám a vzpomínkovým akcím k výročí 100 let od
vzniku samostatného Československého státu.
V parku ve středu obce byla slavnostně vysazena Lípa republiky. K jejím kořenům byla vložena nerezová pamětní
schránka pro naše potomky. Schránka obsahuje Věteřský
zpravodaj 2018, ukázky denního tisku (Lidové noviny,
Slovácko), výsledky voleb do zastupitelstva obce, dopis
starostky, fotografie kulturních akcí, pohlednice obce,
ukázku mincí, zápalky a místní slivovici.
Slavnostní atmosféru dokreslil svým zpěvem mužský
sbor z Věteřova a účast krojovaného páru z letošní hodové chasy. Se sázením vzrostlé lípy pomohli místní dobrovolní hasiči a s nadšením se zapojily také děti z mateřské
školky. Po vysazení byla lípa posvěcena panem farářem
Baxantem a proběhlo památeční focení.
Po krátkém občerstvení byla akce zakončena lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Zajímavostí je, jak byla zpráva o vzniku republiky před
100 lety vlastně šířena. Hlavními zvěstovateli byly železniční telegrafy. Telegrafisté zprávy odesílali pomocí Morseovy abecedy. Oficiální zprávou o vzniku republiky byl
především telegram katolického kněze a člena premonstrátského řádu Dr. Isidora Zahradníka a dále telegram
Národního výboru. Tento telegram se na Ždánsko dostal
v úterý 29. října 1918 dopoledne. V železniční stanici
Ždánice telegram přijal přednosta stanice Theodor Bächer, ihned vyrozuměl všechny zaměstnance stanice, kteří zprávu přijali s nadšením a od nich se zpráva rozšířila
po Ždánicích i po okolních vesnicích (Ing. L. Konečný).
Za ořez a upevnění zasazené Lípy republiky děkujeme
panu Zdeňkovi Seluckému.
foto: Jana Dvořáčková
text: Libuše Hájková
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O činnosti charitní pečovatelské služby Ždánice
Naše služba zde působí již řadu let, sídlíme v Domě s pečovatelskou službou ve Ždánicích, kde také nabízíme
potřebnou péči místním obyvatelům domu. Péči poskytujeme ve městě Ždánice a následujících obcích: Lovčice, Nechvalín, Ostrovánky, Věteřov, Dražůvky, Želetice,
Nenkovice, Archlebov, Žarošice, Uhřice, Násedlovice
a Dambořice.
Provozní doba je od 6:30 do 20:00 a to od pondělí do neděle, včetně státních svátků.
Pomoc pečovatelské služby je hrazená samotnými uživateli, k úhradě těchto služeb je určen příspěvek na péči.
S jeho vyřízením může pomoci sociální pracovnice pečovatelské služby. Úhrada za poskytovanou péči sice
nese určitou finanční náročnost, ovšem ta je zcela jistě
vyvážena profesionálním přístupem personálu, zajišťující
bezpečnost a důstojný život lidem odkázaným na pomoc
druhých.
Od roku 2019 nově poskytujeme péči nejen seniorům, ale
i zdravotně postiženým a rodinám s dětmi, věkově je tak
naše služba neomezená.
Pokud si myslíte, že naše charitní pečovatelská služba
by Vám mohla pomoci ve Vaší tíživé situaci, rádi Vás
u nás přivítáme a zodpovíme všechny případné dotazy,
na něž jste nenašli odpověď v tomto článku. Více informací můžete získat také na našich webových stránkách
www.hodonin.charita.cz, telefonním čísle: 737 234 096,
či v kanceláři CHPS na adrese: Zámecká 848, Ždánice.

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat
těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni samostatné péče o sebe a svou domácnost, motivovat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat je
v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat
v přirozeném domácím prostředí. Pečovatelskou službu
mohou využívat i osoby, o které doma pečují jejich blízcí. Pomáháme tak pečujícím osobám v tom, aby mohli
sladit péči s pracovními povinnostmi v zaměstnání. Díky
pečovatelské službě tak není nutné, aby starší lidé trávili
podzim svého života v pobytovém sociálním zařízení. Za
pomoci pečovatelky mohou setrvat v klidu a pohodě svého domova.
Konkrétně pomáháme v těchto oblastech:
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Nákupy a pochůzky
• Praní a žehlení prádla
• Doprovázení k lékaři, na instituce
Mezi zásady, které pečovatelka při péči dodržuje, patří
individuální přístup ke každému uživateli služby, respektování jeho rozhodnutí, podporování jeho samostatnosti
a partnerský přístup. Naše pečovatelky jsou odborně kvalifikované a pravidelně školené v oblastech péče o seniory
tak, aby jejich péče byla profesionální.

Mgr. Veronika Rolencová, vedoucí služby

Společenská kronika Statistické údaje
Statistické údaje k 1. 1. 2019

Narození v roce 2018
• Sofie Strýčková
• Jáchym Strmiska

Počet obyvatel
Narození
Úmrtí		
Přistěhováno
Odstěhováno

Zemřelí v roce 2018
• Marie Vyhňáková
• Jiří Bábíček
• František Svoboda
• Petr Mařík
• Václav Kotásek

478
2
5
7
8

1 chlapec
1 žena		
6 žen		
4 ženy		

1 dívka
4 muži
1 muž
4 muži

Nejmladší občan Jáchym Strmiska.
Nejstarší občanka Marie Vavřinová – 99 let.
Nejstarší občan František Potáček – 88 let.

Všem jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí, přejeme hlavně hodně zdraví, osobní a rodinné pohody a optimismu.
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Plán akcí v roce 2019
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Fotogalerie kulturních akcí

Karneval 2019

Fašank
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Pálení čarodějnic

Bukovanský gulášek
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Beseda s důchodci

Vítání občánků
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Krojované hody

Krojované hody
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Pohádkový les

Ochutnávka vín
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Den dětí

