MOTTO :
…A JE TO KONEC KONCŮ RODNÝ KRAJ,
JÍMŽ A SKRZE NĚJŽ SE UČÍME MILOVAT CELOU VLAST…
A V NĚMŽ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU LIDÉ,
KTEŘÍ JEJ PŘETVÁŘEJÍ, OBOHACUJÍ A ODEVZDÁVAJÍ
DALŠÍM GENERACÍM…

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom tímto skromným výtiskem navázat na krátkou tradici z devadesátých let
minulého století, kdy se zastupitelstvo obce Věteřov pokoušelo vydávat obecní
zpravodaj.
Naší snahou je nejen podávat informace , ale především zmapovat život v naší obci
jak v letech minulých tak v současnosti.
A co vás zde čeká?
- informace o činnosti zastupitelstva
- aktuální témata
- společenský a kulturní přehled
- příspěvky našich spoluobčanů
- dotazy, odpovědi
- něco z historie
- sport atd….
Vždyť léta tak rychle utíkají a možná jednou naši vnuci nebo pravnuci ocení to,
o co se chceme vydáváním tohoto zpravodaje pokusit.
Byli bychom velmi rádi, kdyby jste nám byli nápomocni a pokud budete mít zájem
pomáhat, ať už pravidelně či nepravidelně, svými příspěvky.
Oslovili jsme všechny politické strany, sdružení, kroužky, komise.
Věříme, že toto první číslo neodradí ty, co měli odvahu předat
první příspěvek, a naopak povzbudí ty, co tuto odvahu teprve hledají.
Budeme samozřejmě rádi,
když nám také sdělíte své připomínky, náměty a návrhy,
jak naše noviny vylepšit a zvýšit tak jejich úroveň.

Přejeme Vám příjemné čtení.
Josef Lejska
starosta obce

•

Malé přáníčko jako kytičku všem našim maminkám

•

Zajímavé postřehy a informace o našich nejmenších v mateřské škole v článku od
paní Moudré …

•

Co Vás čeká nového a další zajímavosti o naší obecní knihovně Vám napsal pan
Bábíček …

•

To, že náš Sbor dobrovolných hasičů nemáme jen pro parádu, ale dokáží mimo toho,
že chrání náš majetek, reprezentovat Věteřov v řadě soutěží a také se postarat o
dobrou zábavu, se dočtete v příspěvku od starosty hasičů pana Pintery …

•

To, že být myslivcem, není jen mít parádní uniformu a pušku na rameni, ale
především hodně starostí a práce, se dočtete v přehledu o činnosti Mysliveckého
sdružení Větrov od pana Lorence …

•

Vše o MO ČSSD zjistíte z článku paní Koutné …

•

O toleranci …

•

Jaké akce pro naše občany připravila MO KDU-ČSL Vám napsal pan Malík …

•

Cvičme v rytmu a nejenom o cvičení Vám napsala paní Lužová …

•

Fotbal je sice hra, ale za ním stojí lidé, kteří se dokáží nejen pobavit, ale odvést
pořádný kus práce …, toto a ještě další zjistíte v příspěvku od pana Luži …

•

O partě nadšenců, kteří si říkají „Kohúti“ si můžete počíst v příspěvku od pana
Křešťáka …

•

Kulturní akce, které jsou pro Vás připraveny – minimálně v tomto čtvrtletí …

•

Jako příjemnou tečku zveřejňujeme pásmo fotografií z práce naší kulturní komise
… od hodů … přes polonézu … až po přípravu na Slovácký rok v Kyjově …

Pěknou zábavu !

Věnování
Svatopluk Čech

Za tu píseň, jížs mne uspávala,
za ty kyvy prosté kolébky,
za ten křížek, jimžs mi žehnávala,
za ty tiché vroucí polibky,
za ty dobré oči plné lásky,
za mateřských ctností řídký jev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky,
přijmi matičko můj chudý zpěv…

Milé maminky, přejeme Vám, aby Vám tento den přinesl stejně tolik štěstí
a radosti, kolik jich samy rozdáváte svým nejbližším.

Ivana Moudrá, vedoucí učitelka
Letošní rok je pro naši mateřskou školu rokem výjimečným, protože hned v září 2006
se začala rekonstruovat budova školy a celého prostoru MŠ. A tak bylo nutné přestěhovat
veškeré vybavení mateřské školy do provizorních prostor v přízemí. Stěhování proběhlo
v polovině října během víkendových dní a tak nemusel být přerušen provoz. Do „nové“
mateřské školy se děti vracely v únoru po jarních prázdninách, během kterých zaměstnanci
s pomocí rodičů a členů místního fotbalového klubu vybavení přestěhovali zpět do I.patra.
Nyní máme úplně novou umývárnu a kuchyni. Herna, ložnice a třída je zařízena
v jednom velkém prostoru. Plánujeme postupně vyměnit staré a nevyhovující kusy nábytku a
dokoupit nové hračky a pomůcky. To si z finančních důvodů nemůžeme dovolit pořídit
najednou.
Přestože v budově školy probíhaly náročné stavební úpravy, všechny zaměstnankyně
přispívaly k tomu, aby nebyl narušen program dětí.
Letos mateřskou školu navštěvuje 15 dětí. Získali jsme také prostředky pro
integrovaného Mirečka Kostihu a asistentku. Pro děti máme vypracovaný třídní vzdělávací
program s názvem „ Rok na vsi“. Snažíme se pro děti připravovat takové činnosti, kterými se
učí lásce k místu, kde se narodily, k přírodě a vybavit je znalostmi a dovednostmi tak, aby bez
potíží zvládly i přestup do základní školy, do které se musí z Věteřova dojíždět. Letos odejdou
z MŠ čtyři žáci a jsou přihlášení do ZŠ Ždánice (2), Kyjov (1) a Sobůlky (1).
Ztížených podmínek při stavebních úpravách jsme při práci s dětmi dovedli také využít.
Naše parta (složená hlavně z kluků) přepočítávala přijíždějící auta s řemeslníky a pozorovala,
jak přivážejí stavební materiál a různé nářadí a nástroje. Vrták, sbíječku, kladivo nebo pilu
poznávali velmi rychle již podle zvuku, který se ozýval z různých částí budovy. Využívali
jsme také teplého podzimního počasí k častým vycházkám do přírody, při kterých jsme
shromáždili materiál na výstavku ovoce,
zeleniny a přírodnin. Sportovním výkonem
byla pro děti pěší výprava do sadu u
Nechvalína, když se tam česala jablka. Užili
jsme si i hodovou atmosféru, když jsme si po
zdařilých hodech v obci při tanci vyzkoušeli i
části lidových krojů a na vycházce se povozili
na kolotoči, který taky k hodům patří. I
předvánoční čas jsme mohli s dětmi prožívat
v radostné náladě. Proběhla mikulášská nadílka
s „opravdickým“ čertem, andělem a
Mikulášem. Na vánoční besídku jsme mohli
pozvat i rodiče a pochlubit se jim secvičeným
programem a výstavkou výrobků. Také dětský karneval, na jehož přípravě se MŠ podílela, si
děti pořádně užily.
Do konce školního roku plánujeme výlet do ZOO, celodenní výlet do přírody,
návštěvu kulturního představení v Kyjově, oslavu Dne dětí a příspěvek do programu ke Dni
matek. Dále se zúčastňujeme některých akcí pořádaných ZŠ v Archlebově, jejíž je naše MŠ
součástí.

Jiří Bábíček

Knihy jsou podobné domovu,
do kterého se vracíme i za největší bouřky…..
Bolzano Bernard

Místní knihovna je umístěna v budově bývalé školy. V současné době je v důsledku
rekonstrukce budovy v provizorní místnosti. V dohledné době bude přemístěna do větší
místnosti v přízemí budovy.
Knihovna je vybavena rozmanitou literaturou. Obsahuje celkem 2 384 svazků. Z toho
tvoří 1 989 tzv. krásná literatura (beletrie) a 395 ks literatura naučná.
Beletrie je rozdělena na knihy pro mládež a pro dospělé.
V dětské části jsou pohádky pro ty nejmenší, dobrodružné knihy pro starší čtenáře a dívčí
romány pro starší děvčata.
V části pro dospělé najdeme romány historické, psychologické, detektivní a oddechové. Jsou
zde zastoupeni spisovatelé starší i současní, čeští i zahraniční, takže každý čtenář si může
vybrat knihu podle svých zálib.
V naučné části jsou knihy pro zahrádkáře, kutily, knihy historické, zeměpisné apod.
Zvláštní skupinu tvoří encyklopedické knihy pro mládež.
Nákup knih pro knihovnu provádí městská knihovna v Hodoníně. Knihy jsou
financovány z rozpočtu obce Věteřova. V roce 2006 bylo nakoupeno 67 svazků v hodnotě
10 000,- Kč.
Ke zpestření výběru dvakrát do roka zapůjčuje městská knihovna v Hodoníně kolekci
zajímavějších a žádanějších knih, které se po určité době (asi půl roku) vracejí zpět.
V knihovně je instalován internet k volnému bezplatnému použití.
Knihovnu mohou čtenáři navštívit každý pátek od 16.00 do 18.00 hod., v zimním
období od 15.00 do 17.00 hod. Každý čtenář zaplatí velmi nízký celoroční poplatek – dospělí
10,- Kč, děti 5,- Kč.
Je škoda, že knihovnu navštěvuje málo čtenářů. Je známo, že ve Věteřově se vždy
hodně četlo. Proto doufám, že se počet návštěvníků podstatně zvedne.

Přijďte, budete jistě spokojeni.

Josef Pintera
Sbor dobrovolných hasičů byl ve Věteřově založen v červnu roku 1902. K dnešnímu
dni má 24 činných členů a skládá se ze dvou družstev, zásahového a soutěžního. Toto
mužstvo se účastní okrskových soutěží v požárním útoku.
Výbor se skládá ze starosty – Josef Pintera, místostarosty – Petr Kostiha, jednatele –
Milan Nedveis, pokladníka – Jaroslav Kačírek, strojníka – Josef Blahůtka, velitele
zásahového družstva – Richard Jurůtka a velitele soutěžního družstva – Aleš Kačírek.
Počátkem července tohoto roku se připravujeme na soutěž v požárním útoku, kterou
pořádáme na místním hřišti. V listopadu plánujeme pořádání již tradiční Kateřinské zábavy.
Na obě tyto akce srdečně zveme všechny naše občany.

Radek Lorenc
Myslivecké sdružení provádí výkon práva myslivosti na honební ploše 833 ha, z toho
je 288 ha lesa, 472 ha zemědělské půdy a 73 ha ostatních ploch. Myslivecké sdružení má 10
členů, kteří se v této honitbě starají o 10 zásypů, 8 krmelců a 1 napajedlo pro zvěř. Ve
sdružení jsou 3 lovecky upotřebitelní psi. Pro rok 2006 byl normovaný kmenový stav 40 ks
zvěře srnčí, 115 ks zvěře zaječí a 130 ks zvěře bažantí. Z ostatní zvěře se v honitbě hojně
vyskytují lišky, jezevci a kuny. Občas zvěř černá a jelení. Z pernaté zvěře vzácně koroptev.
Z dravců pak jestřáb, káně, poštolka, krkavec, vrána, straka a několik druhů sov.
V roce 2006 byli odloveni 4 srnci, 4 srny, 2 srnčata, 28 bažantů kohoutů , 9 lišek a 2
zajíci. Byl zaznamenán úhyn 1 srnce, 1 srny a 1 srnčete.
Roční finanční rozpočet na hospodaření je cca : 10.000,- Kč za nájem honitby,
5.000,- Kč na nákup krmiva, 3.000,- Kč na léčiva a lízy, 2.000,- Kč na škody způsobené zvěří
a 5.000,- Kč na stavby a opravy mysliveckých zařízení.
Myslivecké sdružení pořádalo v minulém roce u své chaty táborák s občerstvením pro
věteřovské děti a dospělé. V této tradici budeme pokračovat i v letošním roce a těšíme se na
hojnou účast dětí i ostatních našich občanů.
Myslivosti zdar !

Anna Koutná
Místní organizace ČSSD Věteřov byla založena roku 2002 a v současné době má 27
členů. Hlavním důvodem vzniku této strany bylo získat finanční pomoc a podporu
z okresního výboru ČSSD Hodonín na další rozvoj naší obce.
Z rozpočtů, které má obec přiděleny, nezbývaly peníze na další investice a také
kulturní vyžití občanů bylo nedostačující v porovnání s okolními vesnicemi.
V našich volebních programech jsme opakovaně usilovali o rekonstrukci školy,
vybudování malé sportovní plochy, různé úpravy v obci a obnovení lidových tradic a folklóru.
Přestože jsme vyjednali sehnání milionové dotace na vybudování víceúčelového hřiště
s umělým povrchem, nebyl tento záměr realizován, aby nevznikly dluhy v obecním rozpočtu.
V loňském roce se podařilo na žádost našeho člena a také člena OVV ČSSD pana
Vladimíra Vyskočila obstarat pro obec Věteřov státní dotaci 5 milionů korun na rekonstrukci
budovy školy. Tato dotace byla využita k přebudování a modernizaci mateřské školy a k
výměně nevyhovujících starých oken za nová plastová, což jistě ušetří na výdajích za topení.
V současné době se o zajištění financí na dokončení této akce nadále snažíme
prostřednictvím našich jak okresních, tak i krajských zástupců.
Do kulturního dění jsme se zapojili pořádáním společenských plesů, kterého se letos
zúčastnila i věteřská mládež nacvičením vystoupení polonézy, jež měla velký ohlas. Zajímavá
pro účastníky je jistě i naše vždy bohatá tombola.
Pro děti organizujeme na dětské dny táboráky s diskotékou, další akcí je již tradiční
ochutnávka vína, která je v tomto roce plánována na 28.4.2007 opět s připraveným
programem za účasti mladých. Naším přáním je, aby se kulturní kroužek dál rozvíjel a mohl
tak připomínat folklorní a lidové tradice na všech obecních i mimoobecních akcích.
Mezi oblíbené sportovní akce patří předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise, kde se
schází děti, dorost a také hodně sportovců i amatérů.
Je velká škoda, že se ne všichni občané zapojují do tohoto kulturního dění v obci
Věteřov.
Vždyť přece každý člověk si rád odpočine a odreaguje od každodenních starostí. Nebo NE?

Dagmar Kostihová

Občas navštívím webové stránky naší obce. Vzhledově a bohužel ani obsahově
nejsou (a já jen doufám, že to nebude již dlouho trvat) ničím zvlášť zajímavé. Dokud
neotevřete Knihu návštěv. Pročítala jsem jednotlivé příspěvky a nestačila se divit. Někteří
naši občané si z této stránky udělali „diskusní fórum“. Proč v uvozovkách ?
Podle slovníku cizích slov
diskuse znamená rozprava, výměna názorů, obhajoba názorů, debata
fórum znamená veřejné mínění, veřejné místo k hlásání názorů
Až sem by to možná bylo v pořádku, jen s jednou malou chybičkou. Neupírám nikomu
jeho právo diskutovat a sdělovat svůj osobní názor na dění v obci – jsme v demokratické
společnosti. Z těchto příspěvků jsem však cítila spíše zatuchlinu totality a nenávisti. Urážky,
napadání, ničím nepodložená tvrzení a to vše pěkně schované pod neexistujícími jmény a
adresami. Nevím, jestli si všichni tzv. „občané“, „xxxx.abcd“, „veterak“,…. teď to prosím
není myšleno jako urážka, ale taky se tam podepsal někdo jako „kreten“…, uvědomují, že tyto
stránky nejsou určeny jen pro naše občany, ale především pro lidi, kteří tyto stránky navštíví
proto, aby se dozvěděli něco o životě v naší obci, o akcích, které zrovna probíhají, o historii i
novinkách. Bohužel, zatím jediné co mohou zjistit, je to, jak se umíme v naší obci zákeřně
urážet a napadat. Je mi jasné, že vyhovět všem lidem nikdy nepůjde. Někomu vyhovovalo
bývalé zastupitelstvo, jiný si stojí za zastupitelstvem novým. Co člověk, to jiný názor, ale
přesto by v každém z nás neměla chybět alespoň kapka tolerance. I nepříjemné věci se dají
říci na rovinu a hlavně slušně (pokud vím, na programu veřejného zastupitelstva je vždycky
možnost diskuse).
Na tomto místě zpravodaje měl být původně článek o Velikonocích. Vzhledem
k posunutí termínu vydání tohoto úvodního čísla jsme tento příspěvek vynechali. Ale přece
jenom se v této souvislosti k tomuto tématu vrátím. Velikonoce znamenají počátek něčeho
nového. Křesťané v nich oslavují vzkříšení Ježíše Krista, jiní svátky jara, ale jedno mají
všichni společné – svátek příchodu něčeho nového, čistého, …
Zkusme to tedy znovu a jinak. Nedělejme z obce, ve které žijeme, žumpu plnou
urážek, pomluv a hlavně nenávisti, ale udělejme všichni ten pomyslný krůček k toleranci a
slušnosti .

Malík Karel
- V měsíci květnu ke Dni matek divadelní představení.
- 8.května poutní zájezd do Rakouska.
- V srpnu již tradiční Výlet v Jablůňce.
- Uvítání a přijetí pěších poutníků na Velehrad.
- V měsíci září další poutní zájezd (Králíky).
- V listopadu ukázku vázání adventních věnců.
V lednu se uskutečnila exkurze do Templářských vinných sklepů v Čejkovicích.
Celoročně se budeme starat o obecní park u kostela.

Jana Lužová
Aerobik je prý ženský sport.
Nejde o to, zda ano či ne, ale z pohledu nás žen jsme si díky aerobiku našly cestu do
tělocvičny i k dalším sportům.
Je to již 9 let, co se pravidelně scházíme každé úterý a čtvrtek v 18,30 hod.
Vždy začínáme rozcvičením, které zahrnuje zahřátí, mobilizační cvičení a protahování nebo
strečink.
Po rozcvičce
pokračujeme
hlavním blokem,
ve kterém
posilujeme
jednotlivé svaly.
Celá cvičební
jednotka je
zakončena
nezbytným
protažením,
strečinkem a
relaxací.
Cvičíme při
moderní hudbě
celých 60 minut.
Používáme různé
nářadí (které
jsme si pořídily z vlastních prostředků) jako jsou stepy ( bedýnky) a gumové pásy.
V budoucnu bychom chtěly dokoupit lehké činky a míče, které nám pomohou rozšířit cvičení
o další sestavu cviků.
V tomto roce jsme se zapojily do úklidu tělocvičny, vyčistily parkety pro
připravovanou polonézu (která měla mimochodem velký úspěch a na jejímž nácviku se taky
některé z nás podílely).
Mnoho žen si možná říká : „V mém věku a cvičit ? Já jsem měla za celý den pohybu
až, až…!“ To ovšem neznamená, že tělo jiný druh pohybu nepotřebuje. Naopak ! Cvičení
přispívá ke zkvalitnění našeho života, dodává elán a radost. Nechceme přece život jen tak
přežívat, ale skutečně aktivně prožít.
Máte-li chuť, nebo jste jen trochu zvědavé, přemluvte svoji kamarádku nebo sousedku
a přijďte mezi nás.
Již se na Vás těšíme!!!

František Luža
TJ Věteřov byla založena v roce 1934.
První fotbalové hřiště bylo „U Josífka“ (lesní kaplička), kde se začínalo hrát ještě s prvním
hadrovým míčem. V padesátých letech bylo vybudováno současné hřiště.
TJ Sokol Věteřov se účastní většiny sportovního i kulturního dění v naší obci.
Velký úspěch zaznamenává v posledních letech se svými žáky. V průběhu 5 let se
umístili 2x na prvním místě a 3x na druhém místě. Nemalý podíl na tomto úspěchu má trenér
Josef Rink.
Muži zaujímají v poslední době 12. místo ve III.třídě.
Výbor tvoří :
předseda
František Luža
jednatel
Vladimír Kavulič
členové
František Kostiha
Josef Vavřina
trenér žáků Josef Rink
A nemyslete, že naši fotbalisté znají jen fotbal. Pravidelně organizují sběr železného
šrotu, nemalou měrou se zasloužili o pokračování národopisných tradic pořádáním „velkých“
krojovaných hodů, rok co rok pořádají zábavu nejen pro místní občany, ale i pro rodáky, kteří
navštíví obec na začátku prázdnin, kdy se konají tzv. „malé“ hody a na které si vás dovoluji
pozvat už dnes.
V letošním roce, po ústní dohodě se starostou obce, jsme odpracovali 150
brigádnických hodin na rekonstrukci školky a zasedací místnosti. Samozřejmě tím naše
spolupráce s obcí nekončí. Chceme pokračovat i dále, aby se u nás ve Věteřově líbilo
nejenom nám a našim občanům, ale všem, kteří naši malou obec navštíví.

Miloslav Křešťák
Futsalový klub FC Kohúti Věteřov vznikl v roce 2005, ve kterém byl také
zaregistrován jako občanské sdružení. V sezóně 2005-06 se věteřovští Kohúti stali jedním
z osmi zakládajících členů Okresní futsalové asociace Hodonín.
Klub byl založen za účelem vytvoření možnosti pro využití volného času mladých lidí
ve Věteřově. U jeho zrodu stáli pánové Josef Rink, Petr Sedlář a Miloslav Křešťák. Náklady
na činnost klubu, které jsou u halových sportů poměrně vysoké, hradí Kohúti z vlastních
prostředků a příspěvků sponzorů, z nichž nejvíce přispívají firmy Mička Veselí nad Moravou,
Křešťák Věteřov a obec Věteřov.
Na základě zkušeností z loňské a začátku letošní sezony, kdy nebylo možno postavit
do zápasů dostatečné množství hráčů, došlo k posílení jádra týmu pro mistrovské zápasy, pěti
fotbalisty ze Šardic. Za největší úspěchy mužstva je možno považovat třetí místa na turnajích
ve Strážovicích a Dubňanech a vítězství ve Ždánicích.
V základní části letošního okresního přeboru skončili Kohúti na skvělém čtvrtém
místě a stali se nejsilnějším celkem na kyjovsku, když v tabulce předstihli Vacenovice,
Stamaho Hodonín, Ratíškovice, Ždánice i Kyjov.
Podrobné informace o činnosti futsalového klubu je možné najít na adrese
www.fckohutiveterov.wz.cz, které vytvořil a spravuje pan Petr Ždánský z Archlebova.
O výsledcích také pravidelně informuje regionální deník Slovácko. Obojí výrazně přispívá
k propagaci obce Věteřov, která se jako nejmenší futsalová základna na okrese stala
rovnocenným soupeřem týmů z Hodonína, Kyjova, Veselí a dalších měst a velkých obcí.
Popis fotografie
Spodní řada :
Petr Ždánský, Viktor
Kačírek, Ján
Lahvička, Petr
Procházka, Milan
Stávek
Řada uprostřed :
Josef Rink, Miloslav
Křešťák, Ladislav
Nezval, Ladislav
Šťastný, Robert
Šafář, Martin
Šťastný
Zadní řada :
Petr Šalša, Michal
Staněk, Vladimír
Sklenář, Kamil
Vašíček, Petr
Cenkner

Duben
28.4.2007
 OCHUTNÁVKA VÍN
S VYSTOUPENÍM VĚTEŘOVSKÉ MLÁDEŽE
ZA DOPROVODU CIMBÁLOVÉ MUZIKY
Pořadatel : MO ČSSD

Květen
 POUTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKA
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pořadatel : MO KDU - ČSL
 KYTIČKA NAŠIM MAMINKÁM
PÁSMO BÁSNIČEK A PÍSNIČEK
VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ,
MALÝCH ZPĚVÁČKŮ
A VĚTEŘSKÉ MLÁDEŽE
Pořadatel : Obec Věteřov

Červen
 TÁBORÁK NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Pořadatel: MS Větrov

Červenec
 MALÉ HODY
Pořadatel : TJ SOKOL Věteřov
 OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Pořadatel : SDH Věteřov

Tak to začínalo …

… a takový byl výsledek

A jedeme dál …

… i když někdy je to docela dřina !!!

