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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letošní dlouhá a na sněhové srážky velmi vydatná zima je konečně
nenávratně za námi. Poděkovat bych chtěl všem, kteří pomáhali uklízet
návaly sněhu na chodnících a veřejných prostranstvích.
Sluníčko nám v těchto dnech už dodává novou energii do života,
práce na zahrádkách a polích nechá zapomenout na každodenní trable
a starosti. A ani v práci obce jich není málo ...
Kromě toho, že poslanecká sněmovna navýšila daň z nemovitosti,
mám však pro vás jenom samé dobré zprávy. Obecní zastupitelstvo na
svém 24. zasedání schválilo sazebník poplatků tak jako v roce 2009, to
znamená, že žádné poplatky v obci se nenavyšují. Další dobrá
zpráva je, že vykoupené domy č.70 a 71 se podařilo ve velmi krátké
době zbourat a hlavně je důležité, že se práce podařilo dojednat za
velmi výhodných finančních podmínek. Firma Vyskočil je provedla za
režijní náklady, čímž se ušetřilo z obecní kasy 200 000,- Kč.
Ubylo tím jedno nebezpečné a nepěkné místo v obci. Opravili jsme
záchodky u tělocvičny tak, aby odpovídaly současným standardům.
V Oškorušním dole bylo vysázeno dalších 20 oškeruší – je možno si
vzít volné stromky pod patronát.
Získali jsme dotaci na zateplení a výměnu zbývajících oken a
dveří na budově školy. Po vyřízení všech potřebných formalit začneme
se stavebními pracemi tak, abychom to do zimy stihli.
Z dotačního programu Jihomoravského kraje jsme dostali dotaci
160 000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace – odkanalizování
obce. Na úpravu chodníků kolem školy máme také podanou žádost ...
snad se i tato dotace podaří. Připravují se i úpravy v Dědině – v měsíci
červnu bude provedena oprava fasády na hasičské zbrojnici, poště a
čekárně. Chtěl bych vás při této příležitosti požádat o návrhy na úpravu
blízkého prostranství – dodnes se zde říká „U Zvonice“ a skutečnou
zvonici bychom na tom samém místě chtěli znovu postavit a celé okolí
upravit tak, aby bylo důstojným místem uprostřed obce.
A na závěr pozvánka na tradiční Cyrilometodějské hody, které
začnou v sobotu 3.7. odpoledne oslavami 60. výročí otevření nové
budovy školy, v neděli si připomeneme 75.výročí založení TJ Sokol
Věteřov fotbalovým turnajem, v pondělí budeme pokračovat slavnou
mší svatou a odpoledne již tradiční slavností na farní zahradě, v úterý
pak oslavy zakončí hasičská soutěž.
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Informace podáváme s předstihem, abyste se na tyto oslavy připravili a
pozvali všechny blízké a známé.
Hodně jarní pohody a dobré nálady Vám přeje
J. Lejska, starosta obce
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou – 3.díl
Přinášíme Vám závěrečnou část výtahu z historie Rytířského řádu
křižovníků s červenou hvězdou – tímto krátkým seriálem jsme chtěli
přispět k oslavám 100 výročí příchodu členů tohoto řádu do Věteřova.
V roce 1675 došlo k potvrzení řádových statutů papežem
Klementem X., který potvrdil i rytířský titul, jehož se na základě tradice
křížovníci dovolávali. Řád totiž nevznikl jako řád rytířský a dosud žádná
papežská bula nebo královský majestát to nepotvrzoval.
V letech 1679 ÷ 1688 byl vybudován dnešní chrám sv.Františka
v Praze. Tento hlavní křižovnický kostel – barokní dílo světové úrovně
– byl postaven na základech starého raně gotického chrámu sv.Ducha,
který byl již 4 metry pod úrovní nového terénu Starého Města a tak
zůstal zachován pod barokní novostavbou, čímž vznikly vlastně dva
kostely nad sebou. Interiér spodního chrámu se zvláštním vstupem
z kláštera byl adaptován na hrobku a na špitální kapli.
Chrám byl dne 2.12.1687 vysvěcen 29. velmistrem Janem Bedřichem
hrabětem z Waldsteina, přestože byl ještě v příštím roce dokončován,
takže ke slavnostnímu otevření došlo až 15.6.1688 ; pro nový chrám
získal vzácnou relikvii – trn z Kristovy koruny.
V těchto letech vrcholilo důležité období řádu křižovníků, který
zaujímal klíčové a nezastupitelné postavení v české církvi, jako
nejlepší důkaz jeho chápání idealismu a kolektivismu (na rozdíl
například od luteránského materialismu a individualismu). 120 let
zajišťoval řád fungování pražského arcibiskupského úřadu, byl velmi
horlivý při zachování potlačované katolické církve. Počet farností, které
řád spravoval, překročil číslo 140, přičemž vypomáhal ještě vlastními
kněžími i na cizích farách, jejichž počet byl ještě pětkrát až šestkrát
vyšší.
Doba postulace arcibiskupského úřadu však ohrožovala vlastní řád –
představený řádu nebyl svobodně volen, což mělo vliv na pokles kázně
na světských farách ; řádové příjmy nešly na chudé a nemocné, ale na
chod a rozvoj arcibiskupství.
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Teprve v době, kdy byl arcibiskupský stolec hmotně zajištěn,
mohlo dojít k osvobození od postulace – klíčovou osobou, která k tomu
vyvinula nemalé úsilí a jež za doby působení hraběte Waldsteina
fakticky řád řídil, byl Jiří Ignác Pospíchal ; později 30. generál a
velmistr (1694 ÷ 1699). Za své nepopiratelné zásluhy v oblasti kázně,
kultury a vzdělanosti řádu, zvelebování a rozmnožování statků byl
nazván „druhým zakladatelem řádu“.
Jeho nástupce Jan František Franchimont z Frankenfeldu (1699 ÷
1707) – 31. generál a velmistr získal roku 1701 od papeže Klementa
XI. pro sebe a své nástupce právo nosit a užívat při mši svaté
pontifikálie – mitru, berlu, prsten, pektorál, rukavice, punčochy,
střevíce, katedru, faldistorium a bugiu. A roku 1705 získal od téhož
papeže i právo opatské benedikce a tím i opatskou důstojnost a
jurisdikci nad celým řádem. Od té doby je nejvyšší představený řádu
oslovován „Vaše milosti“ jako kterýkoliv jiný opat ; při slavnostních
příležitostech nosil drahocenný sobolí plášť (dnes již bohužel
ztracený), kolem šíje měl kolanu s řádovým odznakem, u boku měl
připevněný skvostný meč a na hlavě měl velmistrovský bílý hedvábný
klobouk (tzv. galerus).
Dochází také k postupné stabilizaci řádového odznaku – řádový kříž
byl původně řecký neb tlapatý, v průběhu 17. století pak kotvicový a
teprve od počátku 18. století převládl kříž osmihrotý obecně zvaný
maltézský. To souviselo s přiznáním rytířského titulu a také se snahou
přiblížit se i znakově nejstaršímu řádu sv.Jana Jeruzalémského (řád
Maltézských rytířů). Jejich osmihrotý kříž totiž každým hrotem
symbolizuje jedno blaženství : zřetelnost, rozlišování, stálost,
pochopení, pozorování, takt, útočiště a obratnost – tedy základní
kvality rytířských ctností a nemocniční práce. Jiný výklad se opírá o
osmero blahoslavenství : víra, naděje, moudrost, spravedlnost,
milosrdenství, láska, umírněnost a statečnost. Samotný kříž svými
čtyřmi rameny vyjadřuje rytířské ctnosti : víru, věrnost, statečnost, čest,
někdy vykládané též jako tzv. kardinální ctnosti : prozíravost
(obezřetnost), mírnost (střídmost), spravedlnost a statečnost.
Také řádový štít má svůj historický vývoj, dříve byl převýšen černým
kloboukem (zpravidla se čtyřmi třapci), ale od roku 1701 je na jeho
místě infule (mitra) a berla, baroko pak doplňovalo další honosné
symboly – za štítem se objevují meč a šíp. Štítonoši se stali sv.Helena
a sv.Konstantin, jejichž postavy mají dokládat legendární původ
rytířských křižovnických řádů ve Svaté Zemi – řád křižovníků
s červenou hvězdou však jako rytířský nevznikl ; podle jiného výkladu
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jsou štítonoši sv.Helena a byzantský císař Herakleios, který roku 627
porazil peršany a získal veškerou kořist z jimi dobytého Jeruzaléma
v roce 613 a to včetně dřeva Kristova kříže.
Meče nosili původně všichni členové řádu, později jen meče krátké bez
ostrého hrotu ; v řádovém znaku a znacích velmistrů však meč
představuje odznak světské jurisdikce.
Až do 18. století měl řád kromě kněží i laické bratry – poté již jen
kněze, kteří však mezi sebou nezavedli užívání řeholních jmen. Kněží
se dělili na řádové konsultory a nositele větších řádových obročí a dále
na ostatní členy řádu. Konsultorů – tedy členů rady velmistra bylo pět :
probošt na Hradišti sv.Hypolita nad Znojmem, probošt a komtur
v Chlumu sv.Máří u Sokolova, komtur u sv.Václava v Mostě, komtur u
sv.Bartoloměje v Chebu a komtur u sv.Karla Boromejského ve Vídni.
Komenda u sv.Karla Boromejského byla zřízena císařem Karlem VI.
v roce 1733, kdy si řád připomínal pětisté výročí svého založení, a
věnoval chrám řádu „na věčné časy“. Později byl u něj zřízen i špitál
pro chudé a také fara.
Od poloviny 18. století začaly na českou zem a tedy i řád
křižovníků doléhat zlé časy.
Velký vliv mělo osvícenství – chápáno především jako intelektuální
hnutí, životní postoj či filozofický směr, který je odmítavou reakcí na
barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka:
racionalismus, logiku a humanismus. Vytvořilo vlastní duchovní, etické
a estetické principy, do té doby neznámé, které daly základ mj.
dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie,
pokroku a lidských práv. Jedním z důležitých rysů osvícenství byla
vzrůstající vlna deismu (Bůh je chápán pouze jako prvotní hybatel) a
ateizmu (bezvěří). Jiným rysem je tzv. libertinství, jež mělo dva možné
významy: tzv. volnomyšlenkářství, tedy odmítání dogmat a tradic, nebo
uvolnění mravů. Toto vše narušovalo kázeň v myslích řeholníků,
nastolovalo uchvacování majetku církve ve prospěch „eráru“ tedy
nadačních fondů a dobročinných ústavů a postupně připravovalo
katolické řády k pádu a zrušení. Řád křižovníků tomuto unikl jen velmi
těsně, kdy již vydaný likvidační dekret z roku 1781 nebyl po roce 1790
akceptován novým císařem Leopoldem II.
Následovalo těžké období francouzských válek (1792 ÷ 1815) a
vlastně i jako důsledek těchto válek udeřila na řád velká rána v podobě
ztráty celé slezské větve řádu. Reparační platby vnucené Prusku
v červenci 1807, kdy byl uzavřen Tylžský mír, téměř zlikvidoval Prusko
jako samostatný stát, neboť přišlo o velkou část území.
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19.11.1810 vydal pruský král Fridrich Vilém III. dekret, kterým zrušil řád
křižovníků s červenou hvězdou na svém území, řád přitom přišel mimo
jiné o skvělou knihovnu čítající téměř 14 tisíc svazků, řádový archiv a
další movitý majetek – část ho připadla vratislavské univerzitě.
V roce 1811 hrozilo v důsledku státního úpadku zrušení i
samotnému pražskému konventu – vládní dekret zaslaný pražskému
arcibiskupství vznášel dokonce dotaz, zda je řád křižovníků ještě
schopen vykonávat duchovní správu.
Dne 3.prosince 1874 prohlásil papež Pius IX. Anežku
Přemyslovnu za blahoslavenou.
V pořadí již 44. velmistrem a generálem řádu se stal 20.11.1902
František Xaver Marat, narodil se 22.10.1849 a ve funkci velmistra
působil až do své smrti 29.6.1915. S jeho jménem je spojena
grandiózní přestavba celého pražského konventu a také výstavba far
v Milhostově, Řevnicích, Rybářích a ve Věteřově.
45. velmistrem se stal 11.11.1915 Dr. Josef Vlasák, narozený
26.4.1867 v Kardašově Řečici. Břemenem jeho funkce bylo překonat
další těžké období poznamenané útrapami I. světové války, po které
následoval státní převrat a vznik Československa s příslušnými
zákonnými úpravami mezi které patřily v roce 1919 zejména měnová a
pozemková reforma. Právě pozemková reforma znamenala výrazný
zásah do majetku řádu a následně i provozu špitálů, takže bylo nutné
položit ještě větší důraz na duchovní správu. V roce 1933 (700 let od
svého vzniku) spravoval řád 30 farností pomocí 60 kněží a 12 kleriků.
Následovala II. světová válka, kdy za nacistické okupace bylo velké
množství budov řádu zabaveno gestapem nebo úřady pro potřeby
protektorátu. V roce 1940 byl velmistr udán a po vyšetřování byl
vypovězen z Prahy. Odešel do Brna, kde přečkal zbytek války u
augustiniánů. Po II. sv. válce byl velmistr Vlasák vyznamenán
válečným křížem za odboj proti nacismu. Všichni bratři i s velmistrem
se mohli vrátit až v roce 1945, ale jen do roku 1950, kdy byly všechny
kláštery římskokatolické církve násilně obsazeny složkami ministerstva
vnitra. Řád touto komunistickou likvidací přišel o umělecký poklad,
obrazárnu, knihovny, sbírky, archívy (listinné i hudební), byly zabaveny
také všechny statky – většina z nich přeměněna na zemědělská
družstva a státní statky. Jediná komenda, která toto přežila, byla
vídeňská, která pak v roce 1968 a dalších letech pomáhala tisícům
českých i slovenských uprchlíků.
Velmistr nebyl komunisty vězněn, ale byl přesunut ke sv.Petru Na
Poříčí jako administrátor, kde 17.12.1958 zemřel.
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46. velmistrem a generálem řádu křižovníků s červenou hvězdou
byl JUDr. Ladislav Sirový, O.Cr. (1988-1992) ; od roku 1958 neměl řád
svého představeného. JUDr. Sirový, O.Cr. byl několikrát za svého
života zatčen a vězněn – za války gestapem a později komunistickými
úřady. Do funkce velmistra byl zvolen tajně, oficiálně však řád
zastupoval litomyšlský biskup Jaroslav Škarvada.
Za jeho působení dne 12.11.1989 prohlásil papež Jan Pavel II.
Anežku Přemyslovnu za svatou.
Ihned po změně politického režimu v listopadu 1989 se velmistr
Sirový pustil energicky do obnovy řádu – ke dni 19.10.1991 měl řád
pouze 6 kněží, 5 kleriků a 2 novice. Zákonnými úpravami se podařilo
navrátit řádu některé zabavené objekty. Velmistr Sirový zahynul
tragicky při autonehodě, jejíž příčinou byl zřejmě mikrospánek,
12.2.1992 ; historie jej možná jednou nazve za jeho významné zásluhy
třetím „zakladatelem řádu“ – po sv. Anežce Přemyslovně a velmistru
Pospíchalovi.
Po této tragické události nedošlo k volbě nového nástupce,
protože řád již nedisponoval dostatečným počtem členů – proto byla
rozhodnutím svatého stolce do čela řádu ustanovena delegátská
správa a jako apoštolský delegát jmenován biskup pražské arcidiecéze
Msgre. František Václav Lobkovic O.Praem.
Tato delegátská správa přinesla hmotnou, duchovní i personální
stabilizaci – ke dni 1.10.1996 měl řád 11 kněží, 5 kleriků a 1 novice, k
1. 1. 2001 měl již 21 členů (16 kněží, 4 kleriky a 1 novice). Řádu se
podařilo získat zpět další objekty, řádový poklad, zprovoznit obrazovou
galerii, obnovit řádovou knihovnu s cca 70 tisíci svazky. Byly zahájeny
práce na obnově poničených chrámů a také rekonstrukce Pražského
řádového konventu.
Současným 47. velmistrem a generálem řádu křižovníků
s červenou hvězdou byl svatým stolcem jmenován 6.11.2001 Mgr.Jiří
Kopejsko, O.Cr. ; opatskou benedikci přijal 25.1.2002 v hlavním
řádovém kostele sv.Františka Serafínského u Karlova mostu v Praze.
V řádu křížovníků působili nejen Češi, Moravané a Slezané, ale i
Lužici, Poláci, Jihoslované, Valoni a Němci. Není tedy svým složením
ani působištěm ryze českým řádem, jak se někdy nesprávně
proklamuje, ale má výrazně středoevropský charakter.
Řád sice nedal církvi žádného svatého či blahoslaveného, ale
přesto vyoral hlubokou a nesmazatelnou brázdu v oblasti kultury a
vzdělanosti, jakož i na poli duchovním a charitativním, a to nejen v
českých zemích, ale i všude tam, kam až jeho vliv dosahal.
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Významné události a kulturní akce ve Věteřově
Poslední zpravodaj 7/2009 jsme vydávali těsně před vánocemi, takže
se jen krátce ohlédněme za jejich průběhem.

vánoční nadílka v mateřské škole
Na Štěpána 26. prosince vystoupil v kostele dětský soubor
Nenkovjánek a cimbálová muzika Babí Lom
Den před Silvestrem 30. prosince jsme si mohli zazpívat před
školou koledy při tradičním Zpívání u vánočního strom s dětmi
z mateřské školy a mužským sborem – ten stejně jako loni vystoupil
také v Dražůvkách v pořadu Živý betlém 27. prosince.
3. ledna uspořádala v kostele farnost Věteřov, Rytířský řád
křížovníků s červenou hvězdou spolu s KDU–ČSL Věteřov vánoční
koncert dechové hudby Šohajka.
10. ledna připravila mládež hrané představení Živý betlém, jež se
setkalo s velkým úspěchem – jen škoda, že počasí nedovolilo větší
účast zejména starších občanů.
9
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Dne 28.12.2009 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise. Letos
se počet sportovců vyhoupl na číslo 52, z toho největší skupinu tvořili
muži počtem 33 soutěžících. I letos v této kategorii obhájil prvenství
pan Emil Moudrý, druhé místo obsadil Martin Chimiák a třetí Vít
Svoboda. V kategorii ženy opět zvítězila Jana Lužová, na druhém
místě se umístila Pavla Kostihová a na třetím Jiřina Jurůtková.
Ze skupiny děvčat obsadila první místo Anetka Kašíková, druhé Zuzka
Jurůtková a na dvou třetích místech se umístily Verča Kostihová a
Petra Lužová. V kategorii chlapců soutěžili pouze 2 borci, a to Ladik
Pluháček a Kryštof Sedlář.
Tímto bych chtěla za organizátory všem zúčastněným poděkovat a
pozvat je i další skryté talenty a příznivce tohoto sportu na další ročník
tohoto turnaje, který proběhne letos opět tradičně po Vánocích.
Anna Koutná
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výsledek – charitní
tříkráloví koledníci ve všech diecézích naší republiky vysbírali do
celkem 15701 kolednických pokladniček částku 67 557 908 korun.
Letošní rok tak přinesl rekordní výsledky v dosavadní (v celostátním
měřítku již desetileté) historii sbírky – co do počtu skupinek koledníků i
celkového výtěžku. Tříkrálová sbírka 2010 se konala v rozmezí 1. - 14.
ledna 2010. Koledování je závislé na místních zvyklostech a počtech
skupinek. Jsou oblasti, obzvláště tam, kde je tento lidový zvyk stále
živý, kde se koledovalo pouze 6. ledna. Řada Charit také koledovala
jen o víkendu 8. - 10. ledna 2010. Ve Věteřově bylo kvůli silnému
náledí koledování přesunuto ze soboty na všední den, ale i tak se
vybralo 16 492,- Kč, což je velmi pěkný úspěch a všem dárcům patří
srdečný dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v
regionech, kde se sbírka koná.
Přelom ledna a února tohoto roku se nesl opět ve znamení
plesové sezóny. Ve Věteřově 30. ledna obohatili naši mladí
společenský ples jako tradičně předtančením polonézy, která byla
tentokrát pojata v modernějším duchu. Kluci vyměnili tmavé obleky
s motýlky a bílými rukavičkami za volnější úbor – košile s rozhalenkou.
Děvčata si tentokrát nechystala dlouhé plesové róby, ale předvedla se
v elegantních tmavých šatech. Není třeba dodávat, že i letos si
účastníci plesu vyžádali půlnoční opakování pěkného vystoupení.
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Do Násedlovic jeli pak naši mladí za týden 6. února na krojovaný ples
s vystoupením moravské besedy.
13. února pořádala pro naše nejmenší mateřská škola Dětský
maškarní ples. Pro děti byla připravena řada soutěží, zábavy a
v závěru také hodnocení a odměňování nejlepších masek.
Navečer pokračoval v tělocvičně školy tradiční Košt slivovice
s pochováváním basy pořádaný kulturní komisí. Program vyplnil
mužský sbor svým vystoupením obsahově zaměřeným na masopustní
období. Obřad pochovávání basy si vzali tentokrát pod patronát
dospělí. K tanci a poslechu hrál p.Pospíšil.

Velikonoční hrkači, loni jsem tipoval, že jich bude letos víc, byla to pravda, ale někteří se
styděli fotit – těm odvážnějším jsem za to slíbil, že budou ve Zpravodaji ...

1. března si zajely naše věteřské hvězdičky na návštěvu
Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích, aby jeho obyvatelům
zazpívali, zahráli si s nimi hry, přečetly něco pěkného z knížek a tak
podobně – prostě zpříjemnily jeden ještě zimní den.
11
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17. dubna se konala pod hlavičkou ČSSD tradiční Ochutnávka
vín. O kulturní program se podělila naše mládež svým pěkným a
svižným vystoupením a mužský sbor, který si i po skončení oficiální
části dál s chutí zazpíval s cimbálovou muzikou Babí Lom, která se
starala po celý večer o dobrou zábavu. Účast byla rekordní, takže
v závěru už nebylo co chutnat ...
30. dubna uspořádala kulturní komise další Slet místních
čarodějnic. Členky tohoto prastarého sdružení musely prokázat své
dovednosti v řadě soutěží a také se předvést při módní přehlídce, aby
pak po setmění konečně mohl propuknout divoký rej kolem
čarodějnického ohně.
8. května se uskutečnil 1. ročník akce Bukovanský gulášek, ze
které by její pořadatelé Region, spol. s r.o.-Bukovanský mlýn,
Mikroregion Babí lom a Ing.Josef Kouřil chtěli vytvořit tradici. Hlavním
programem byla hodnocená soutěž o nejlepší guláš, který zástupci
obcí připravovali improvizovanou formou na kotlích přímo v zahradě
areálu Bukovanského mlýna. Pro objektivní hodnocení byla stanovena
porota sestavená ze starostů jednotlivých obcí, zástupců organizátora
a profesionálů z oboru pohostinství, ale guláše byly individuálně
hodnoceny také ze strany návštěvníků v rámci ochutnávky. V průběhu
celého dne byl připraven atraktivní doprovodný program. V konkurenci
převážně mužských týmů z Kyjova, Bukovan, Dražůvek, Stražovic a
Ratibořic sice čtveřice našich žen podle vyjádření poroty první místo
nezískala, ale ohlasy návštěvníků jejich výtvor hodnotily stejně nejlépe.
9. května připravila kulturní komise k oslavě Dne matek estrádní
pořad Televarieté. Dvojice konferenciérů „Jiřina Bohdalová“ a „Josef
Dvořák“ představila v bezmála dvouhodinovém programu vystoupení
dětí z mateřské školy v pořadu Hrajeme si na zvířátka pod vedením
Ivany Moudré a Marie Lisalové, Kluky v triku pod vedením Hanky
Kolaříkové, věteřská děvčata v pásmu písní a tanců pod vedením
Aleny Pospíšilové, děti z prvního stupně základní školy s pohádkou
Zlatovláska pod vedením Jany Lužové. Velkou část pořadu vyplnily
svými čísly naši mladí – vystoupení roztleskávaček, Bára Adamová se
svým obdivuhodným předvedením břišního tance, hitparáda s imitací
takových hvězd populární hudby jako Helenka Vondráčková, Lunetic,
skupina Holki, Michael Jackson, Karel Gott s Darinkou Rolincovou,
skupina ABBA a v závěru taneční skupina Mulen se světoznámým
kankánem. V průběhu programu zazpíval také mužský sbor.
Velká účast výborně se bavícího publika byla nejlepší odměnou
účinkujícím i organizátorům.
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Digitální televize ve Věteřově
Naše obec se nachází v oblasti, kterou právě v této době
významněji poznamenává přechod televizního vysílání z analogové
technologie na digitální. Ve vašich schránkách se již objevily letáčky
upozorňující na tento fakt zejména spolu s ukončením analogového
vysílání ČT2 z vysílače Brno-Kojál ke konci listopadu 2009.
Následující informace se týkají digitálního vysílání z pozemních
vysílačů – neřeší problematiku satelitního příjmu, na kterém se
v současné době nic nemění.
Nejdříve něco málo jen tak obecně :
Digitální vysílání televize a rozhlasu z pozemních vysílačů (zkratka
DVB-T) znamená pro diváka především výrazné rozšíření programové
nabídky, stabilizaci kvality obrazu a zvuku zejména ve ztížených
podmínkách a další doplňkové služby. Diváci mají tak možnost pořídit
si např. i podstatně kvalitnější přímý záznam na digitální média
(počítačový disk nebo DVD). Přitom se používá stejná nebo dokonce
jednodušší anténa, ve většině lokalit bez nutnosti jejího přenastavení.
Proč se přechází na digitální vysílání :
- větší výběr televizních a rozhlasových programů a větší
konkurence díky vstupu dalších mediálních subjektů
i provozovatelů vysílacích sítí
- snadnější příjem signálu i v členitých a odlehlých regionech díky
faktorům, které jsou typické pro digitální vysílání
o jednofrekvenční sítě (skupina vysílačů v regionu pracuje na
stejné frekvenci)
o kontrolní kódy a opravné mechanismy chyb při přenosu
o lze snadněji umístit anténu a naladit přijímač (do jisté míry
lze využít i signál odražený od překážek)
o přijímače (set-top-boxy) bývají vybaveny orientační
identifikací síly a kvality signálu a všechny přijímané
programy jsou označeny názvem
- efektivní využití kmitočtového spektra, úspora energie a snížení
elektromagnetického smogu
o na jednom televizním kanálu, který zabírá 8 MHz
z kmitočtového spektra, lze technicky vysílat buď jediný
analogový televizní program nebo digitální programový
multiplex (tj. 4÷5 TV programů a další rozhlasové stanice)
o díky komprimaci, která umožňuje na jednom kanále vysílat
několik programů zároveň, se podstatně efektivněji využívá
13
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kmitočtové spektrum ; což je velmi důležité, protože
kmitočtové spektrum se někdy přirovnává k omezenému
přírodnímu zdroji
- moderní doplňkové informační a interaktivní služby (upozornění :
tyto funkce nejsou zatím téměř vůbec využívány)
o datový tok digitálního programového multiplexu je využíván
hlavně pro televizní a rozhlasové programy, ale může
vlastně obsahovat jakákoli data
o proto mohou být spolu s programy šířeny například také
další informace a aplikace ; ty mohou být na koncovém
zařízení interpretovány a mohou doplňovat rozhlasové
a televizní vysílání nebo přenášet další nezávislé informace
o pokud je zařízení vybaveno tzv. zpětným kanálem,
realizovaným zpravidla přes internet, může divák odesílat
svoje reakce apod. zpět do centra ; tak se může účastnit
hlasování, anket, her, kursů, sázek a případně nakupování
na dálku
- nové možnosti mediální tvorby a její aktivní vnímání a kvalitní
záznam
Minulá, současná a výhledová situace :
… stalo se – po počátečních pilotních a testovacích provozech
digitálního televizního vysílání zejména ve městě Brně byly nastaveny
někdy koncem roku 2006 vysílače Brno-město (Barvičova) a BrnoHády na vysílání Multiplexu A na 40.kanále, tj. 4 programů České
televize a Novy. Za těchto podmínek bylo možné sem tam i ve
Věteřově tento signál v obstojné kvalitě přijímat.
Dnem 1.listopadu 2008 byla ale změněna polarizace signálu na
vysílači Brno-město na vertikální, čímž byl prakticky snížen vysílací
výkon „od Brna“ na polovinu a měli jsme po zábavě  . Současně
došlo v Brně a blízkém okolí ke spuštění všech tří digitálních sítí ze
zmíněných vysílačů a zahájení oficiálního komerčního provozu
v Jihomoravském kraji, i když zatím ještě s velmi omezeným pokrytím.
… nedávno se událo – v roce 2009
k 31.3.2009 bylo zahájeno z vysílače Mikulov-Děvín digitální vysílání
Sítě 2 na 40.kanálu s výkonem 25kW ; toto vysílání je možné přijímat i
ve Věteřově
k 1.12.2009 spustily České radiokomunikace digitální vysílání na
následujících vysílačích
Brno-Kojál , Síť 1, 29.kanál s výkonem 100kW
Mikulov-Děvín , Síť 1, 29.kanál s výkonem 25kW
14
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… připravuje se – letos a dál
spuštění vysílání Sítě 2 z vysílače Brno-Kojál na 40.kanálu
spuštění vysílání Sítě 3 z vysílače Brno-Kojál na 59.kanálu
úplné vypnutí analogového vysílání … termíny viz níže
Informace o vysílání z vysílačů významných pro příjem v obci :
1. Obsazení multiplexů (sítí) digitálního vysílání – v závorce je uveden
termín spuštění
MULTIPLEX 1 (Síť 1) provozovatel : Česká televize
programy : ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4Rádio Wave)
Brno-Kojál 29.kanál 100kW (1.12.2009) / Mikulov-Děvín 29.kanál
25kW (1.12.2009)
MULTIPLEX 2 (Síť 2) provozovatel : České Radiokomunikace
programy : Nova, Nova-Cinema, Prima, Prima-Cool, TV Barrandov
Brno-Kojál 40.kanál 100kW (09/2010) / Mikulov-Děvín 40.kanál 25kW
(31.03.2009)
MULTIPLEX 3 (Síť 3) provozovatel : CDG
programy : Z1, Public TV (časem i další ... Óčko, Noe, ...)
Brno-Kojál 59.kanál 100kW (09/2010)
2. Obsazení kanálů analogového vysílání (vysílač, program, kanál,
vysílací výkon) – v závorce je uveden termín plánovaného vypnutí
Mikulov-Děvín, ČT1, 26.kanál, 263kW (06/2011)
Mikulov-Děvín, Prima, 30.kanál, 1kW (06/2011)
Hodonín-Babí lom, ČT1, 33.kanál, 20kW (06/2011)
Hodonín-Babí lom, Prima, 50.kanál, 20kW (06/2011)
Brno-Kojál, ČT1, 29.kanál / 46.kanál od 26.11.2009, 339kW (06/2011)
Brno-Kojál, ČT2, 46.kanál / 29.kanál od 26.11.2009, 294kW (11/2009)
Brno-Kojál, Nova, 9.kanál, 141kW (06/2011)
Z uvedeného vyplývá, že v červnu 2011 by měla nastat ve
Věteřově „analogová tma“, od září 2010 by přitom již mělo být zajištěno
plné pokrytí Jihomoravského kraje digitálním vysíláním.
Další využití vysílače Hodonín-Babí Lom po vypnutí analogového
televizního vysílání není známo – pokud něco v této věci zjistíme,
budeme Vás informovat.
Upozornění – příchod takové technické změny probudil zástupy
rádobyodborníků, kteří se snaží nabízet zaručeně nejspolehlivější,
nejlepší a nejlevnější zboží (proč byste měli platit zbytečně, že …).
POZOR !!! nová televize či nová anténa není vždy nutnou podmínkou
pro zajištění příjmu digitálního vysílání !!!
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V současné době ještě není oblast Jižní Moravy pokryta digitálním
signálem na 100%, takže mohou být klidně navíc nějaké lokální potíže.
K lepší orientaci proto pár zásad :
- pro příjem digitálního vysílání je nezbytné mít hlavně tzv. SetTop-Box (někdy též označovaný jako DVB-T tuner), což je
zařízení, které nahradí analogový tuner ve Vaší staré televizi a
zajistí dekódování digitálního signálu do formy, kterou umí
televize zpracovat (jednotlivé programy pak budete přepínat na
Set-Top-Boxu nikoliv na ovladači televize) – k televizoru se
připojuje přes tzv. SCART-konektor (pokud vaše televize tento
konektor nemá, musíte zakoupit Set-Top-Box s tzv. TVmodulátorem)
novější televize mají Set-Top-Box již vestavěný
doporučuje se, před zakoupením vlastního zařízení si toto nejprve
vypůjčit od souseda, nebo se na vypůjčení dohodnout v nějakém
slušnějším obchodě (schopný obchodník, který se považuje za
odborníka, vám jej na zálohu zapůjčí) a zjistit, zda nejsou nějaké
potíže s příjmem – koupit jej, aniž byste měli jakous takous jistotu,
je trochu riziko
cena těchto zařízení se základními funkcemi začíná již na
nějakých 800,-Kč, u neznačkových výrobků i níže ; kupovat je
doporučeno v „kamenných“ obchodech, abyste pak neměli
zbytečné potíže při případné reklamaci
- anténa stačí ta, kterou v současné době používáte – rozhodující
je, aby byla v dobrém stavu a uměla přijímat příslušný kanál(y)
to jestli přijímá analogový signál nebo digitální je anténě totiž
srdečně jedno ))) ; nenechte se ovlivnit fámami, že musíte mít
nutně novou
- mnohem důležitější než stáří antény je však stav anténního
svodu, mám na mysli koaxiální kabel od antény k televizoru a
příslušné konektory (dvoulinku raději rovnou vyhoďte)
Ve finále se musíte rozhodnout, odkud můžete digitální signál přijímat,
a co chcete přijímat.
Pokud můžete přijímat signál z vysílače Mikulov-Děvín (někdy
označovaný jako Pálava), budete mít všechny běžné české programy
v digitální kvalitě již nyní. Přibližný směr je vlevo od hájenky na
stražovském kopci ; přesné koordináty vysílače : azimut 239°,
vzdálenost 34,6 km. Toto bude vhodné zejména pro ty, kdo bydlí
v západní části obce (Zabrání, Zahrady, Náduličky).
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Pro naprostou většinu však bude snazší přijímat signál z vysílače
Brno-Kojál, i když budou mít v nejbližší době v digitální kvalitě pouze
programy ČT a zbývající programy analogové buď také z Kojálu =
Nova nebo z Babího lomu = Prima. Přibližný směr Kojálu je na Ždánice
; přesné koordináty vysílače : azimut 335°, vzdálenost 41,8 km.
Pro současný příjem programů Kojálu i Babího Lomu je nutné mít
dobře sladěné antény k příjmu televizního signálu z různých směrů.
Další informace můžete čerpat na internetových stránkách :
www.radiokomunikace.cz
www.digistránky.cz (odborná stránka webu České radiokomunikace)
www.rozhlas.cz/digital/portal
www.digitalnitelevize.cz (obsahuje také diskusní fórum, kde najdete i
příspěvky lidí z Věteřova a okolí, ke zkušenostem s digitálním
vysíláním)
www.ceskatelevize.cz/specialy/digict (stránky České televize k procesu
digitalizace)
Sport – futsal Kohúti Věteřov
Vzhledem ke zvýšeným nákladům na letošní sezonu 2009-2010
okresního přeboru vybírala valná hromada Občanského sdružení FC
Kohúti Věteřov ze dvou variant :
1. sehnat dalšího sponzora a s oslabeným a nevybaveným týmem
nastoupit do letošního okresního přeboru
2. obnovit nedostatečné a opotřebované sportovní vybavení,
stmelit tým, jehož základ by vytvořili převážně mladí věteřští futsalisté,
vynechat sezonu a příští rok se přihlásit do nově vznikající nižší
okresní soutěže, která by měla představovat nižší finanční nároky
Jednohlasně byla přijata varianta pojmutí této sezony jako přípravné.
Místo tréninku se změnilo z blízké, ale finančně náročné haly v Kyjově
za méně vyhovující a vzdálenější halu v Žarošicích, kde se však platí
nižší pronájem.
Základní hráčský kádr se obohatil o mladé perspektivní hráče
z Věteřova a blízkého okolí. Některým hráčům bylo umožněno
hostování v týmech okolních měst Kyjova a Ždánic.
Věříme, že se tímto uskutečnily všechny důležité kroky pro
zachování věteřského futsalu a důstojnou oslavu pátého výročí vzniku
klubu, reprezentujícího tento krásný dynamický sport v naší obci.
Děkujeme všem, kteří svými časovými investicemi a finanční
pomocí podporují věteřský futsal.
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Závěrečná tabulka základní části ročníku 2008-2009
Pořadí

Tým

Zápas

V R

P

Skóre

Body

1.

Veselský výběr Veselí nad Moravou

18

15 1

2 141 : 64

46

2.

Futsal Strážnice

18

13 0

5 110 : 71

39

3.

Kvasaco Vacenovice

18

11 2

5

97 : 53

35

4.

Stamaho Hodonín

18

11 1

6 133 : 69

34

5.

TJ Kovo Ždánice

18

10 0

8 117 : 89

30

6.

Kohúti Věteřov

18

7

0 11

53 : 101

21

7.

1.FTD Oranjes Dubňany "B"

18

6

3

9

61 : 76

21

8.

Futsal Sobůlky

18

6

1 11

69 : 91

19

9.

Hurá Team Kyjov

18

6

1 11

75 : 121

19

10.

Svatobořice Mistřín

18

0

1 17

35 : 156

1

Podomní nebo podivní prodejci ?
Opakovaně se vyskytují případy, kdy občana navštíví prodejce
s nabídkou prodeje služby nebo zboží a následky bývají často velmi
nepříjemné ; je tedy na místě doporučit pár chytrých rad :
- pokud jste doma sami, nepouštějte si nikoho neznámého do
domu – je velmi snadné odvést vaši pozornost a „kouknout se“
- vyžadujte, aby se prodejce prokázal nějakým dokladem, ze
kterého lze vyčíst, jakou firmu vlastně zastupuje a klidně si
s prohlédnutím dejte na čas, případně si i něco opište ; dožadovat
se průkazu totožnosti také není od věci, ale to už můžete narazit
- zaujme-li vás nabídka prodejce, v žádném případě se neunáhlujte
a nic nepodepisujte ; často stačí dokonce i ústní souhlas, aby
prodejce považoval smlouvu za předběžně uzavřenou a má Vás
v hrsti ... další smršti telefonátů a písemností se těžko vyhnete
- vyžádejte si informační materiály, abyste si mohli v klidu vše
rozmyslet – na argument, že nemá nyní žádné u sebe, jej
požádejte o zaslání materiálů poštou ; slušná firma Vám je zašle
zdarma a vy aspoň budete mít kontaktní adresu pro další jednání
- neuvádějte prodejci žádné osobní údaje, zejména datum
narození, rodné číslo apod. – dají se lehce zneužít
- nepředkládejte prodejci žádná Vaše vyúčtování za dodané služby
(elektřina, plyn, telefon, …) , toto jej vůbec nemusí zajímat, on má
nabízet své služby – ne kontrolovat služby jiných
- žádné platby v hotovosti ani bezhotovostní platby předem
Prodejce může své přesvědčovací metody stupňovat, zejména
naléháním, tvrzením, že se jedná o ojedinělou a časově omezenou
18
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nabídku. Spolehlivá výmluva je, že nic slibovat nemůžete a musíte se
poradit s někým z rodiny. Nedokážete-li se jej slušným způsobem
zbavit nebo začne-li se uchylovat k výhrůžkám, je nejvyšší čas
zabouchnout dveře.
Tyto rady platí i pro nabízení výrobků a služeb po telefonu – jen s tím
rozdílem, že místo zavírání dveří stačí položit sluchátko 
Pokud přece jen nastane situace, že si objednáte něco, o čemž se
později přesvědčíte, že je úplně jinak než jste čekali, je nutné rychle
jednat, smlouvu zrušit a případně již dodané zboží vrátit.
Je třeba si však podrobně projít obchodní podmínky, které pro nás
obyčejné smrtelníky, často připomínají spíš rébus.
Osoby, které tvrdí, že vybírají zálohu nebo vyúčtování na cokoliv,
okamžitě vyprovoďte – žádný poskytovatel služeb nevyužívá
hotovostní platbu a už vůbec ne formou výběru „dům od domu“ ; toto
zavání trestním činem a je vhodné na takovou osobu upozornit na
obecním úřadě nebo přímo policii.
Společenská rubrika – 100 let
Dne 9. dubna oslavila naše nejstarší spoluobčanka paní Růžena
Blahutková úžasné jubileum 100 let. K zástupu gratulantů se přidala
malá delegace tvořená zástupci obce, panem farářem a redaktorem
týdeníku Slovácko. I my přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
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ples Věteřov

ples Násedlovice
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Dětský karneval

košt slivovice s pochováváním basy
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Ochutnávka vín

Slet čarodějnic
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Bukovanský gulášek

Den matek
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