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Úvodem
Vážení občané, dostává se Vám do rukou další číslo Věteřského
zpravodaje, jehož vydání bylo původně plánováno na začátek
července 2009. Komplikované technické potíže, které dosud nejsou
vyřešeny, nám však tento záměr překazily. Omlouváme se všem, kteří
na nové číslo netrpělivě čekali a také našim přispěvatelům, jejichž
články tímto poněkud ztratily na své autentičnosti.
V tomto čísle se zmíníme o událostech, které se v naší obci
odehrály od dubna tohoto roku a v následujícím čísle, které by mělo
vyjít v lednu 2010, na ně pak ještě navážeme.
Volnou přílohou je aktuální jízdní řád IDOS linky 660 platný od
13.prosince 2009 do 11.prosince 2010. Oproti starému jízdnímu řádu
nedošlo k žádným významným změnám, pouze upozorňujeme na
dopravní spojení dne 31.12.2009, které – přestože se jedná o pracovní
den – se řídí jízdním řádem platným pro soboty a neděle a to ještě
s řadou výjimek.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přichází vánoční svátky a s nimi i konec
starého roku. Všichni tak trochu rekapitulujeme posledních dvanáct
měsíců a současně s napětím očekáváme, co nám přinese rok nový.
Dovolte mi tedy, abych Vás v krátkém přehledu seznámil s tím,
co se v naší obci podařilo uskutečnit během roku 2009 a jaké akce
plánujeme v roce 2010.
Hned na začátku roku jsme upravovali vstup do budovy školy.
Šatny, které původně sloužily pro žáky, již nevyhovovaly, proto jsme je
odstranili a pořídili nový odkládací pult a doplnili věšákové stěny, aby
bylo možné využívat prostor jako šatnu při společenských akcích.
V místnostech patřících k obecnímu úřadu také došlo
k modernizaci. Do kanceláře jsme pořídili kancelářský pult a novou
výpočetní techniku, na kterou byla poskytnuta dotace. Kuchyňka na
obecním úřadě se také dočkala změn. Zakoupili jsme kompletní
kuchyňskou linku a nepoužívaný sprchový kout byl přestěhován do
suterénu vedle záchodů, kde byl doplněn ještě o další sprchový kout a
vzniklo tak vhodné prostředí pro kulturnější očistu při příležitostných
akcích v naší obci, například bude k dispozici účastníkům pravidelných
Pěších poutí na Velehrad.
Na hasičské zbrojnici, poště a kadeřnictví jsme vyměnili okna a
dveře.
Získali jsme dotaci na opravu soch sv.Trojice a sv.Jana
Nepomuckého. Další dotace, o kterou jsme požádali na jaře, se také
podařila. Je určena na technické zařízení, tedy lavičky se stoly,
osvětlovací a ozvučovací aparaturu, stanové přístřešky, udírnu
s grilem a výdejní pult na občerstvení. Při pořádání kulturních a
společenských akcí pod širým nebem si tedy nebudeme muset toto
vybavení půjčovat z okolních obcí.
Podle harmonogramu, který jsme si stanovili, byly vykoupeny
pozemky pod hřištěm pro vybudování cesty a její budoucí prodloužení
dál podél potoka k plánované čističce odpadních vod, jejíž výstavbu
plánujeme po roce 2012. Ve dvou případech není ještě ukončené
dědické řízení po jeho dořešení, budeme s výkupem pokračovat.
Máme vybudovanou novou cestu do Hlož. Při její opravě jsme
museli zachovat šířku podle původní cesty – po straně je totiž vedeno
vodovodní a plynové potrubí a je nutné dodržet předepsané ochranné
pásmo. Pod touto cestou je také nová kanalizace, jejíž rekonstrukci
zaplatila společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Díky
3

Věteřský zpravodaj – 07/2009

profesionálnímu přístupu firmy ARTESIA, spol. s r.o., která opravu
kanalizace prováděla, se mohlo současně pracovat i na stavbě cesty a
tím se podařilo zkrátit čas prací na minimum.
U hlavní silnice vykupujeme Lužův (č.p.70) a Koláčkův (č.p.71)
dům za účelem rozšíření vozovky. Domnívám se, že s touto akcí
souhlasí většina občanů, protože díky ní obec získá nejen na vzhledu,
ale hlavně tím vyřešíme velmi nebezpečné místo na této komunikaci a
přispějeme tak k větší bezpečnosti našich obyvatel i všech účastníků
provozu. Pro finanční zajištění máme přislíbenou výpomoc od
krajského úřadu.
Uvolnil se obecní byt a od 1.1.2010 se do něj nastěhuje náš
občan Jirka Musil – byt byl přidělen rozhodnutím zastupitelstva
většinou 6 hlasů ze 7 přítomných (jeden se zdržel). V posledních
týdnech prošel byt ještě malou rekonstrukcí – v bytě byla provedena
nová elektroinstalace, nainstalováno ústřední topení a po celkovém
vymalování bude připraven pro nového nájemníka.
Farní úřad zřídil nové záchodky u kostela, obec se přitom podílela
na realizaci některých stavebních prací.
Změna územního plánu naší obce je již před dokončením, na
vynaložené náklady spojené s tímto projektem dostaneme dotaci
z Jihomoravského kraje.
Dále pokračujeme v obnově zeleně. V „Oškorušním dole“ bylo
vysazeno 20 oskeruší, v katastru obce 15 lip, 10 javorů a 10 dřínů.
Rozmístili jsme v obci posypové kontejnery, které by měly sloužit
k snadnějšímu a pohotovému přístupu k posypovému materiálu
v zimních měsících. Pokud se osvědčí, doplníme další.
Naši hasiči dostali z prostředků ministerstva vnitra 5 kusů
ochranných oděvů v hodnotě 44.250 Kč, mají také nové vycházkové
uniformy, které používají při slavnostních příležitostech.
Byla provedena nová fasáda na kabinách TJ Sokol, tak teď už
ještě zbývá jen, aby to našim fotbalistům taky lépe kopalo ☺.
Na tradiční Cyrilometodějské hody jsme oslavili současně stoleté
výročí příchodu Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou do
Věteřova. Na těchto oslavách jsme přivítali církevní hodnostáře řádu –
M.M.Jiřího Kopejska, O.Cr., generála a velmistra řádu a Jaroslava
Ptáčka, O.Cr., administrátora u sv.Františka z Assisi v Praze–Starém
Městě, magistra noviců, komendátora ad honorem. Farní úřad se
zhostil velmi dobře organizace a přípravy oslav tohoto výročí, jehož
podstata tvoří významný mezník v historii naší obce.
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Krojované hody tradičně proběhly za velké účasti domácích i
přespolních hodovníků. Stárci s chasou dodržovali hodové zvyky a
obyčeje a svým přístupem nadále pomáhají k udržování těchto
pěkných a hodnotných tradic. Poděkování patří také všem, kteří hody
organizačně zajistili a maminkám, babičkám a tetičkám za přípravu
krojů.
A co chystáme na příští rok ?
Na malé hody se budou konat oslavy 60 let od otevření budovy školy a
75. výročí založení TJ Sokol Věteřov. Tyto oslavy budou zároveň
jakousi generálkou na sjezd rodáků v roce 2011, kdy naše obec oslaví
880 let od svého založení. Již dnes pamatujeme na zmíněné výročí a
probíhají přípravy – obnovujeme a doplňujeme postupně kroje, na
potřebné technické vybavení jsme peníze již dostali a zakoupení
proběhne hned začátkem roku. Za školou plánujeme vybudovat areál
pro pořádání kulturních akcí (i v tomto případě požádáme o dotaci).
Při této příležitosti chceme také otevřít první část Obecního muzea.
Máme v plánu, a snad se to podaří, obnovit výrobu známých
věteřských slaměnek.
Podmínky tedy jsou a s dobrou partou, která je ochotna dělat
něco navíc, by to neměl být zas tak velký problém.
Na závěr už jenom krátký přehled prací na příští rok :
– podali jsme žádost o dotaci na výměnu zbývajících starých oken
na budově školy a na zateplení fasády
– před školou provedeme opravu chodníku
– chceme co nejdříve provést likvidaci vykoupených domů a úpravu
terénu
– určitě se bude pokračovat s rekonstrukcí okolí u autobusové
zastávky, opravou fasády na hasičské zbrojnici a poště, úpravou
kolem kontejnerů a opravou rozpadající se plakátové plochy
– prodloužit parkoviště u kostela
– pokračovat s výsadbou oskeruší v dole, doplnění zeleně u
hřbitova
Na technické pracovníky, kteří pracují pro obec, jsme získali dotaci
z úřadu práce a doufejme, že i příští rok tomu nebude jinak.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na
pořádání veškerých akcí v naší obci a kteří dělají vše pro to, aby se
nám ve Věteřově dobře a hezky žilo.
Pokojné svátky vánoční a šťastný a veselý Nový rok Vám přeje váš
starosta Josef Lejska
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Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou – 2.díl
Do prvního dílu pojednání o historii Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou se nám vloudila jedna nepřesnost – od roku 1909
působili křižovníci ve Věteřově nepřetržitě až do roku 1954 (nikoliv
1947, jak bylo chybně uvedeno). Při textových úpravách nám vypadla
také jedna důležitá věc – zdrojem, ze kterého jsou tyto informace
převzaty, je publikace Milana Michaela Bubna : Rytířský řád křižovníků
s červenou hvězdou (1996).
V prvním díle jsme skončili rokem 1282, kdy zemřela zakladatelka a
dobrodinka řádu sv.Anežka Česká …
Roku 1292 visitovali z nařízení apoštolského stolce hospitál sv.
Františka v Praze míšeňský probošt Julius Bernard a opat sedleckého
kláštera Heidenrich. Výsledkem této visitace byla Decreta
Reformationis per Visitatores Apostolicos vydaná dne 27.6.1292
představující nejstarší řádové stanovy, jimiž se řád zřekl služeb sester,
které až dosud spolu s bratry tvořily laický personál ve špitálech.
Důvod, proč řád upustil od služeb sester, není přesně znám, je možné
se jen domnívat, že se tak stalo patrně na základě změny v chápání
postavení ženy ve společnosti.
Vedle bratrů byli součástí řádu kněží, kteří zabezpečovali duchovní
službu. Nad nimi nade všemi stál svobodně zvolený mistr, který měl
titul převora.
Tato statuta byla potvrzena papežem Mikulášem IV., čímž došlo
k utužení kázně ve špitálech a znovu se potvrdila podřízenost všech
řádových špitálů pražskému mistrovi. Na jeho žádost zároveň povolil
papež křižovníkům nosit a užívat zbraň, čímž se řád alespoň navenek
přiblížil jiným rytířským řádům.
Od roku 1305 se v listinách vyskytuje pro představeného řádu
titul supremus magister tj. nejvyšší mistr.
Dne 3.2.1342 strhla rozvodněná Vltava románský kamenný
Juditin most, který téměř po 180 let spojoval oba břehy. Zůstal po něm
zbytek oblouku zachovaný v dnešní budově křížovnického konventu a
kamenná hlava vousatého muže – zvaná Bradáč – zasazená později
do zdi nábřeží pod řádovým generalátem, kde je dosud měřítkem
úrovně hladiny řeky.
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Za působení desátého představného řádu – Lva (1352 ÷ 1363)
byl majetek řádu nejrozsáhlejší ; ze sedmi nejbohatších pražských
klášterů byli křižovníci na pátém místě. Proto se také aktivně podíleli
na stavbě nového kamenného mostu, jehož základní kámen byl
slavnostně položen 9.7.1357.
Dne 29.11.1378 navečer zemřel císař a král Karel IV. a asi
hodinu poté vypukl požár ve špitálu sv. Františka. Oheň se rychle
rozšířil, jelikož většina staveb byla ze dřeva a za oběť mu padl kostel
se vzácnými uměleckými díly, hospitál – kde zahynuli i někteří
nemocní, a také konvent se všemi výsadními listinami králů a papežů ;
proto se vydal nejvyšší mistr do Říma, aby získal potvrzení platnosti
všech výsad. Požárem skončilo prvotní období vývoje křižovnického
areálu (1258 ÷ 1378) u paty mostu na Starém Městě pražském.
Listinou datovanou 6.1.1381 stálého papežského legáta sídlícího
u dvora Václava IV. – kardinála Pilea Ravennského, bylo
představenému uděleno právo nosit prsten a představený je zde
poprvé nazýván „mistr generál“. Současně mu bylo určeno čestné 4.
místo v pořadí důstojenství po královském majestátu.
Kardinál však křižovníkům vytkl i jejich pokleslé mravy, zejména pak
to, že odmítají proti vůli svého představeného vydávat peníze na
potřeby chudých a kláštera ; na tento neblahý jev mělo vliv i značné
rozšíření řádu, všeobecná neúroda a také nepořádky za vlády slabého
krále Václava IV. jež vedly k všeobecnému uvolnění morálky a
porušování zákonnosti.
Období husitských nepokojů, které následovalo, se také neblaze
zapsalo do historie řádu křižovníků. Nejvyšší mistr Jan ze Zdenic byl
vypuzen a na jeho místo byl vnějším zásahem vnucen 14. nejvyšší
mistr Mikuláš I. Čápský (1419 ÷ 1426), který však také nakonec spolu
s řádovými bratry před běsněním husitů z Prahy uprchl. Roku 1420
husité poškodili budovu špitálu u mostu v Praze, vyplenili řadu statků,
řádový majetek byl ve velké míře rozkraden. Husitští církevní
reformátoři také zničili a uloupili značné množství uměleckých děl.
Řád ztratil několik důležitých míst, která se mu už nikdy nepodařilo
získat zpět. Jenom zázrakem nedošlo ke zničení hlavního řádového
sídla a srdce řádu – konventu a špitálu v Praze na Starém Městě.
Pražané jej totiž prohlásili za městský majetek a tradice řádu vypráví o
úmluvě, ve které křižovníci přistoupili na podávání svátosti oltářní pod
obojí způsobou – tento zvyk se udržel 200 let.
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Majetkové ztráty způsobené husitstvím byly nedozírné, došlo
však také ke ztrátám na lidských životech mezi členy řádu. Zotavování
řádu probíhalo pomalu a trvalo téměř 100 let, neboť život národa byl
po neblahém působení husitského hnutí hmotně i duchovně
ochromen.
Za vlády kališnického krále Jiřího z Poděbrad (1458 ÷ 1471),
který se o řád nezajímal, došlo k završení významné změny
v zaměření i činnosti křižovníků. Dosud v životě řádu převažovala
péče o nemocné, déleležící, slepé, nemohoucí, nalezence, sirotky,
vysloužilce i o nemajetné studenty, přičemž nikdo z nich nebyl povinen
či dokonce nucen vykonávat nějakou práci ; ti co zemřeli, byli
pochováni také na útraty řádu. Bylo také pravidlem (snad jen
s výjimkou let vlády Karla IV. a Václava IV.), že bratři jedli tutéž stravu
co nemocní.
Nyní však došlo k výraznému ideovému posunu z původně
nekněžského řádu s převážně špitálním posláním k řádu kněžskému
s převahou činností v duchovní správě. Důvodem bylo jednak zničení
převážné většiny řádových špitálů husity a jednak snaha pomoci při
chronickém nedostatku katolického kněžstva.
Listinou krále Vladislava II. ze dne 30.7.1474 byl řádu po právní
stránce zajištěn návrat jeho majetku, což mělo za následek, že
vykoupené a dobře spravované řádové statky se mohly v budoucnu
stát hmotnou základnou pro obnovení pražského arcibiskupského
stolce. Současně byla řádu přiznána i soudní pravomoc nad
poddanými na všech řádových statcích, a jelikož všechny zločiny na
nich spáchané byly souzeny na svatopetrské rychtě Na Poříčí, byl nad
jejím vchodem vymalován meč a uťatá ruka na znamení nejvyšší
soudní moci.
V této době, na přelomu 14. a 15. století, začal počet členů řádu
narůstat a objevuje se nová hodnost mezi nejvyšším mistrem a
komturem – nejvyšší převor.
Křižovníci pokračovali ve vykupování svého majetku – kostelů, špitálů
a statků a zlepšili své postavení natolik, že mohli roku1526 zahájit
přestavbu řádového domu v Praze na kamenný konvent, o čemž
svědčí dodnes zachovaná renesanční nadokenní římsa zdobená
dvěma tesanými znaky a nápisem.
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Když byla obnovována katedrála sv. Víta, zval král Ferdinand I. listinou
z 1.10.1535 církevní hodnostáře v pořadí : strakonický mistr johanitů,
probošt metropolitní kapituly a nejvyšší mistr křižovníků, který je již
nazýván velmistrem. Tak bylo opět potvrzeno nejvyššímu představiteli
řádu při neobsazení pražského arcibiskupství jeho čestné čtvrté místo
mezi zemskými preláty (tedy včetně krále).
Koncem 15. století nebo spíš začátkem 16. století přibyl k insigniím
velmistra vedle řádového kříže, pláště, prstenu a klobouku i meč, jímž
byla demonstrována neoficiální příslušnost k rytířským řádům.
Nejvýznamnější období nastává pro řád v letech 1561 ÷ 1694,
kdy řádoví velmistři byli zároveň i pražskými arcibiskupy s výjimkou
arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenbergu, který nebyl
postulován na generála a velmistra řádu – postulací se obecně míní
žádost církevních orgánů orgánům vyšším o obsazení duchovního
úřadu kandidátem, kterému jinak překážky kanonického práva brání ve
zvolení.
Situace arcibiskupského stolce byla po téměř 141 letech sedisvakance
(neobsazení úřadu) katastrofální – dne 21.4.1421 totiž odevzdal
tehdejší arcibiskup Konrád z Vechy arcibiskupskou pečeť kališnické
konzistoři a za husitů administrovali v Praze biskupové olomoučtí a
později metropolitní kapitula. Formálně tedy bylo pražské
arcibiskupství obnoveno zlatou bulou Ferdinanda I. ze dne 26.9.1562,
ve které po potvrzení Římem jmenoval 8. arcibiskupem pražským
v pořadí již 23. velmistra řádu křižovníků Antonína Bruse.
Spojení velmistrovství křižovníků s červenou hvězdou, jehož řádové
statky byly téměř všechny vykoupeny a velmistr byl tedy finančně
zcela nezávislý, s arcibiskupstvím, které bylo naopak bez statků a bez
peněz, se ukázalo jako jediné tehdy možné řešení církve a království.
Brusův nástupce a 24. velmistr Martin Medek za svého působení
s pomocí císařského vyhlášení ze dne 27.12.1583 prosadil přes odpor
protestantů platnost a zavedení nového gregoriánského kalendáře,
který byl v Čechách přijat v lednu (po 6.1. se psalo 17.1.1584) a na
Moravě v říjnu (po 3.10. se psalo 14.10.1584).
Po Medkově smrti došlo k jednání mezi císařem Rudolfem II. a řádem
křižovníků, při kterém císař žádal, aby řád upustil od voleb svých
velmistrů a přijal za svého představeného osobnost, kterou bude císař
jmenovat arcibiskupem. Křižovníci souhlasili, a tak dne 13.12.1592
uvítali 10. pražského arcibiskupa Zbyňka Berku z Dubé jako svého 25.
a přitom prvního postulovaného velmistra (1592 ÷ 1606). Postulace
9
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znamenala pro pražské arcibiskupy existenční jistotu a řádu přinesla
věhlas. Na druhou stranu však došlo k popření privilegia svobodné
volby velmistra, v těchto dobách (prakticky až do roku 1668) řád ve
skutečnosti řídili řádoví generální převorové.
Jan Lohel – 12. pražský arcibiskup a 27. velmistr řádu křižovníků
(1612 ÷ 1622) nastupuje do úřadu v ovzduší propukajícího vzpour
českých stavů na podporu protestantství. Lohel byl silným odpůrcem
protestantské církve a usiloval velmi o reformu katolické církve.
Po defenestraci dne 23.5.1618 byl vypovězen ze země a pobýval ve
Vídni, odkud se krátce po bitvě na Bílé hoře vrátil zpět do Prahy, kde
28.2.1621 znovu vysvětil katedrálu znesvěcenou a vyplundrovanou
kalvíny. Řád křižovníků utrpěl za stavovské rebelie značné ztráty –
císař Ferdinand II. však řádu brzy zase všechny dřívější majetky vrátil,
aniž by kupci či nájemníci dostali jakékoliv náhrady.
Lohel také vypracoval první náměty na nápravu náboženských poměrů
v českých zemích. Požadoval zejména zajištění řádného katolického
školství a navrhoval přenést patronátní práva (obsazování far podle
vlastního uvážení) ze šlechticů jednotlivých panství na arcibiskupství.
Dne 14.4.1621 vyzval všechny české a německé evangelické kněze,
aby se smířili s katolickou církví a přijali řádná svěcení, na což většina
nepřistoupila – proto na počátku roku 1622 zcela zakázal v českých
zemích podávat a přijímat pod obojí způsobou.
Při vpádu švédů roku 1648 proměnili křižovníci svůj konvent
v pevnost, kterou hájila studentská legie a měšťanstvo. Při hrdinné
obraně vznikly i tři setniny řeholníků pod vedením opatů a proboštů –
v těchto oddílech byli vedle johanitů a křižovníků také jezuité, minorité,
karmelitáni, servité, pauláni, benediktíni, cyriaci a milosrdní bratři.
Při bojích se švédy došlo ke značnému poškození konventu, který byl
téměř obrácen v sutiny. Proto byl položen základ ke stavbě nového
generalátu, prosté raně barokní budově, připojující se na západní
straně ke kostelu. Po roce 1648 neměl řád patrně dostatek hotových
peněz, protože stavbu provedl až v letech 1661 ÷ 1662 stavitel Carlo
Luragho, který do ní pojal i románskou věž někdejšího Juditina most
(dodnes patrné jako věžovitý výstupek na okraji budovy) a také první
oblouk zmíněného mostu.
Rokem 1661 končí druhé období stavebního vývoje křižovnického
areálu v Praze.
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Významné události a kulturní akce ve Věteřově
Nejvýznamnější událostí tohoto roku byly oslavy 100 výročí
příchodu Rytířského řádu křižovníků do naší obce, které se uskutečnily
ve dnech 4.÷6.července spolu s tradičními cyrilometodějskými hody.
Přípravy byly hodně náročné, ale pečlivost a důslednost se vyplatila –
především ke spokojenosti všech návštěvníků.
Oslavy byly zahájeny v sobotu 4.července slavnou mší svatou, před
kterou vystoupili trubači Karlova mostu z Prahy. Mši celebroval
P.Jaroslav Ptáček, O.Cr. a po ní následovalo žehnání restaurovaného
sousoší sv.Trojice. Po obřadu bylo připraveno malé pohoštění a
výstavka, která dokumentovala průběh oprav sousoší.
Odpoledne pořádala TJ Sokol Věteřov tradiční fotbalový turnaj a večer
taneční zábavu.
V neděli pokračovaly oslavy slavnou pontifikální mší svatou, kterou
celebroval M.M.Jiří Kopejsko, O.Cr.,generál a velmistr Rytířského řádu
křižovníků s červenou hvězdou. Při mši byly posvěceny sochy
sv.Cyrila a Metoděje, které z kmene lípy vysazené křižovníkem Karlem
Severou někdy kolem r.1917, vyřezal David Zálešák a které obec
Věteřov darovala Rytířskému řádu křižovníků. Odpoledne se pak
konalo tradiční hodové odpoledne na farní zahradě, při kterém
k poslechu a tanci hrála hudba HKM a program obohatily svým
vystoupením Věteřské hvězdy, krojovaná mládež a mužský sbor.
Bylo také možné si prohlédnout výstavku dobových fotografií „Věteřáci
a věteřští křižovníci“.
V pondělí 6.července sloužil mši svatou za zemřelé kněze, občany a
věteřské rodáky P.Josef Svoboda, rodák z Věteřova. Po mši
následovala na hřbitově pobožnost za zemřelé.
Odpoledne pořádali naši hasiči soutěž družstev v požárním sportu.
Pomyslnou tečkou za oslavami tohoto významného výročí bylo
natáčení České televize ve Věteřově dne 8.listopadu v rámci
připravovaného dokumentu o Rytířském řádu křižovníků s červenou
hvězdou. Bude tvořit další díl seriálu "Zasvěcení" na ČT2, který
mapuje historii a současný život církevních řádů a kongregací
působících na území naší republiky. Umožňuje poznávat nejstarší řády
rytířské, mnišské, žebravé, ženské i mužské, ale i nejnovější
kongregace a společenství, nahlédnout do života osob zasvěcených
Bohu, který je pro většinu lidí obestřen tajemstvím. Tento pořad se od
dubna do června tohoto rok již věnoval Redemptoristům, Karmelitkám,
Maltézským rytířům-Johanitům, Boromejkám, Benediktinům,
11
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Voršilkám, Dominikánkám, Františkánům a Augustiniánům.
Dne 2.ledna 2010 odpoledne můžete například sledovat díl o
Premonstrátech a 30.ledna by Česká televize měla uvést díl o
Rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou.
Brožury a skleničky připravené k tomuto výročí je stále možné si
za symbolický příspěvek vyzvednout na faře.
Dne 25.dubna se uskutečnila v tělocvičně školy v pořadí již třetí
Ochutnávka vín pořádaná MO ČSSD. Tak jako loni do kulturní části
programu přispěla naše mládež – tentokrát zatančením české besedy
a volným vystoupením a dále mužský sbor. O hudební doprovod celé
akce se postarala cimbálová muzika národopisného souboru
Dúbravěnka z Dubňan pod vedením primáše Jaroslava Panáka.
Milovníci znamenitého moku měli možnost ochutnat ze 124 vzorků vín
od místních i přespolních vinařů.

Dne 30.dubna se v podvečer „za kabinami“ konal každoroční Slet
čarodějnic. Na všechny čekala řada dovednostních soutěží, módní
přehlídka, soutěž o nejsympatičtější čarodějnici a pak pochopitelně rej
kolem čarodějnického ohně.
K občerstvení organizátoři připravili i čarodějnickou polévku, která
chutnala výborně, ale raději jsem se neptal, z čeho to bylo ☺...
12
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Dne 8.5.2009 uspořádala MO KDU-ČSL tradiční květnovou pouť
po významných klášterech Rakouska. Tentokrát byl na programu
benediktinský klášter Altenburg a mariánské poutní místo
Mariadreieichen.
Benediktinský klášter Altenburg je barokním klenotem
rakouského území Waldviertelu a "klášter pod klášterem" byl pro nás
jedinečným zážitkem. Klášterní kostel, císařské schody, knihovna a
krypta jsou působivé důkazy barokní tvůrčí síly. Honosné sály jsou
doplněny freskami malíře Paula Trogera. Od roku 2006 lze v klášteře
nově navštívit i "Zahradu víry": hinduismus, buddhismus, židovství a
islám jsou symbolicky zpodobněny uprostřed křesťanské klášterní
zahrady.
Pro nás návštěva této zahrady znamenala chvíli modlitby, ztišení a
meditace.
Na poutním místě Panny Marie Bolestné u Tří dubů
(Mariadreieichen) nás velice mile přivítal místní pan farář otec Robert
Boesner z řádu benediktinů, který je veliký přítel českých poutníků.
Poutavým způsobem nám představil milostnou sochu Bolestné Panny
Marie – cíl každé pouti do Maria Dreieichen. Milostná socha zaujímá
na hlavním oltáři ústřední postavení. Panna Maria láskyplně tiskne na
svou tvář hlavu svého na kříži obětovaného Syna. V její tváři je vidět
velikost, důstojnost a odhodlanost spoluúčasti v bezvýhradné lásce na
oběti svého Syna. Toto poslední rozloučení Matky se Synem po
sejmutí z kříže je zároveň vyznáním víry v nadcházející vzkříšení.
Jako první z učedníků vyznává Maria, že Ježíš svou obětí obrátil osud
lidstva ke spáse. Uctívání Bolestné Matky Boží znamená uznat nejen
bolesti Spasitelovy, ale také spoluúčast Matky na jeho utrpení. Němé
gesto láskyplné vděčnosti za vše, co udělal a vytrpěl pro lidi Spasitel,
její Syn, se v tomto zpodobení tak často nenachází. Častěji totiž
vidíme její srdce probodnuté jedním nebo sedmi meči.
Po staletí přicházejí lidé v radosti i v utrpení do Maria Dreieichen,
aby se svěřili Matce Boží. Vyslovují dík za uzdravení, dík za
prokázanou pomoc, vyprošují si orientaci nebo vyjasnění v životních
otázkách, ochranu v nebezpečích, chtějí konat pokání nebo podat
svědectví víry a hledají Boží blízkost. Spoléhají na Pannu Marii, na její
doprovázení, na její přímluvu.
P.Josef Šedivý
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Dne 6.června uspořádala kulturní komise spolu s mateřskou
školou sportovní den. Účastníků v šesti věkových kategoriích bylo opět
hodně a disciplín také. Na hřišti probíhal atletický pětiboj – běh přes
překážky, vrh koulí, jízda zručnosti (kolo nebo koloběžka), skok do
dálky a hod oštěpem. Pro nejodvážnější byla připravena lanovka pod
dohledem Davida Zálešáka – slanění na visutém laně přes potok ; ne
každý si na to troufnul, i když o bezpečnost bylo řádně postaráno.
Dalšími netradičními disciplínami byl „dekomlat“ (souboj svázanými
dekami se zavázanýma očima), potápění v lavoru, malý fotbal apod.
Nejúspěšnější sportovci byli odměněni cenami, ale malou pozornost –
dárkový balíček, klíčenku nebo sladkost dostal každý soutěžící díky
sponzorům : p.Urubková, p.Pluháček, p.Kostiha, p.Moudrý.
Šampiónem sportovního dne se stal Josef Rink v kategorii veteráni,
který zvítězil ve všech disciplínách.
Program zpestřila možnost projížďky na koních nebo v koňském
povozu v režii kluků Moudrých. V kulturní části pak vystoupily
roztleskávačky a orientální tanečnice. Děti si také mohly prohlédnout,
a někteří i vyzkoušet, hasičskou techniku při nácviku požárního útoku
našimi hasiči. Na pořádek dohlížela dvojice nekompromisních
příslušnic státní policie a k dispozici byla také lékařská pomoc.
Ivana Moudrá
Dne 11.července se naše mládež zúčastnila 2.ročníku folklorní
olympiády pořádané Folklorním souborem Salajka za účasti řady
dalších folklorních souborů s širokého okolí. Pro reprezentaci naší
obce si mladí za tímto účelem připravily jednotné úbory – červená
trička se symbolem „kohúta“ a nápisem Kohútek coby neoficiálního
označení našeho folklorního souboru. Čekala je řada tradičních i
netradičních disciplín, ale hlavně spousta zábavy.
Dne 12.července sezvala parta fotbalových nadšenců na místní
hřiště sportovní veřejnost ke sledování obecního fotbalového turnaje
za účasti mužstev „Horní konec“, „Spodní konec“ a „Rodina Koutná“.
Vítězem se stalo mužstvo „Horní konec“ po dramatickém závěrečném
zápase, který vyhrálo až v penaltovém rozstřelu.
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V neděli 9.srpna uspořádala místní organizace KDU-ČSL jako již
každoročně Výlet v Jablůnce. K tanci i poslechu hrál pan Pospíšil,
program obohatily svým vystoupením Věteřské hvězdy, pro děti byla
připravena atrakce v podobě skákacího hradu a pro všechny pak
občerstvení a bohatá tombola.
Dne 20.srpna k nám dorazili účastníci jihozápadního proudu IX.
Pěší pouti na Velehrad, kteří vyšli 17.srpna z Vranova nad Dyjí a ve
Věteřově měli svou pravidelnou zastávku před poslední náročnou
etapou do Buchlovic. Z Buchlovic je pak spolu s poutníky z dalších
proudů čekal přesun na Velehrad, kde se zúčastnili v bazilice slavné
mše svaté.
Dík patří všem našim občanům, kteří si jim snažili strasti pěšího
putování jakkoliv zmírnit – ať už občerstvením, osvěžující koupelí,
ošetřením drobných poranění nebo poskytnutím noclehu pod vlastní
střechou.
Jubilejní X.ročník Pěší pouti na Velehrad začíná ve Vranově nad Dyjí
v pondělí 16.srpna 2010 – tématem by dle dostupných informací mělo
být desatero Božích přikázání.
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Dne 22.srpna se konal již VI. ročník tradičního Ždánického
histopedálu. Součástí programu byly například dětská jízda zručnosti,
soutěžní jízda elegance na historických kolech a kulturní vystoupení.
Odpoledne pokračoval program hromadnou pohodovou jízdou všech
účastníků ze Ždánic do Dražůvek a do Násedlovic – v průběhu této
jízdy zdravily účastníky starostové sousedních obcí a byl připraven
bohatý kulturní program. Z Věteřova se zúčastnila této jízdy také
skupinka cyklistů, kteří si velmi zajímavý společenský zážitek
nenechali ujít.
Dne 20.září jsme měli možnost účastnit se slavnostního žehnání
rekonstruované sochy sv.Jana Nepomuckého. Slavnostní obřad
doprovodil dívčí sbor Věteřské hvězdy a mužský sbor, po obřadu bylo
připraveno malé občerstvení.
Nelze nevzpomenout další významnou událost tohoto roku a tou
byla návštěva Svatého otce papeže Benedikta XVI. v České republice.
Farníci z Věteřova využili příležitosti, že papež sloužil v neděli 27.září
mši svatou na letišti v Brně-Tuřanech a v hojném počtu se jí zúčastnili.
Událost to byla o to významnější, že od dob založení brněnské
diecéze roku 1777 to byla první návštěva Svatého otce na jejím území.
Mše svaté se zúčastnilo podle odhadů 120.000 poutníků (jen svátost
přijímání podávalo 500 kněží) a podmanivá vznešená atmosféra a
spořádanost návštěvníků šokovala především nevěřící z řad novinářů,
policistů, zdravotníků, pořadatelů a dalších pomocníků. Někteří naši
farníci se zúčastnili mše svaté ve Staré Boleslavi 28.září, kde se sešlo
asi 60.000 poutníků především mladých.
Dne 17.11.2009 uspořádala MO KDU-ČSL další pouť, tentokrát
do premonstrátského kláštera v Želivě a na poutní místo ve Staré
Boleslavi.
Historie kláštera sahá až do první poloviny 12. století. Želivský
klášter byl restaurován slavným stavitelem Janem Blažejem Santinim.
V letech 1950 – 1957 byly prostory kláštera přeměny na internační
tábor pro nepohodlné kněze a řeholníky. Do tohoto kláštera byl násilně
odvezen velký počet řeholníků ze zrušených klášterů a brzy na to
mnoho kněží diecézních, kteří byli tehdy pokládáni za zvlášť
„nebezpečné“. Brzy přibývali další a další, celkem všech s řeholníky
300 osob. Mezi nimi i biskupové : František Tomášek, Karel
Otčenášek a Dr.Antonín Šuránek, spirituál olomouckého kněžského
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semináře. Tito tři, jako zvlášť nebezpeční, byli drženi po celá dlouhá
léta v úplné tíživé izolaci od ostatních. V internaci se pak vystřídali
ještě postupem času další kněží. Podobné internační tábory, tedy
vězení bez rozsudku, byly i jinde, např. v Králíkách, Oseku a Hájku.
Želiv, latinsky Siloe – tedy „Údolí štěstí“, byla v době všeobecné
deformace let padesátých údolím stínu smrti, táborem nucených prací
pro katolické kněze, místem urážek Boha a tupení kněží.
Od roku 1957 až do roku 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna.
Řeholní komunita premonstrátů se mohla do části kláštera vrátit až
v květnu 1991.
Hned po příjezdu nás přivítal Dominik Savio, jeden z noviců, a po mši
svaté se nám věnoval dokonce sám pan opat. Bronislav Ignác Kramár,
O.Praem., je padesátý opat želivský. Jeho heslo je „Durum patientia
frango“, což znamená „vše těžké překonávat s trpělivostí“.
Po prohlídce kláštera a obědě v klášterním refektáři jsme pokračovali
přes Prahu do Staré Boleslavi.
Stará Boleslav je místo, které letos v září vítalo papeže Benedikta
XVI., ale především poutní místo, protože bylo svědkem mučednické
smrti sv. Václava.
Bazilika sv. Václava byla od počátku zamýšlena jako velké
mauzoleum nad hrobem největšího českého světce. Jejím srdcem se
stala románská krypta uchovávající původní hrob sv. Václava a tzv.
martyrium, tedy místo zavraždění tohoto světce.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme uctili staroslavné
PALLADIUM země české, což je obrázek, který věnoval sv. Metoděj
sv. Ludmile při jejím křtu. Ta si tento reliéf odnesla na svůj hrad Tetín,
kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti zdědil tento reliéf její
vnuk Václav, kterého vychovala v mariánské úctě. Dnes působí ve
Staré Boleslavi řád kněží pallotinů, kteří usilují o obnovu jednoho
z nejhezčích duchovních míst a šíří úctu PALLADIA země české –
nenahraditelné záštity celé země.
I my jsme se připojili k modlitbám a k poděkování Matce Boží za
všechna dosud vyslyšená přání a k prosbám za další ochranu naší
země.
P.Josef Šedivý
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Mužský sbor měl opět řadu vystoupení a protože není příliš
prostoru na podrobnější komentáře, tak jen telegraficky o účasti na
„mimověteřských“ akcích :
18.dubna – Svěcení vína v nové láhvi, pořádala firma NEOKLAS
Šardice v impozantních prostorách Augustiniánského kláštera v Brně,
obřad svěcení provedl opat Lukáš Evžen Martinec.
Mužský sbor měl jedinečnou příležitost vystoupit se svým programem
v doprovodu Varmužovy cimbálové muziky ze Svatobořic-Mistřína.
9.května – Májová veselice 2009-národopisná slavnost obyvatel
Ždánicka (ve Ždánicích), vystoupení v kulturních programech
23.května – Setkání mužských sborů v Archlebově, tentokrát při
příležitosti 10.výročí založení mužského sboru Archlebov ; další
setkání mužských sborů je plánováno ve Věteřově při příležitosti oslav
založení TJ Sokol Věteřov a postavení budovy školy
31.května – Kosecké písně Buchlovice, počasí bylo tentokrát dost
nepříjemné, ale atmosféra byla o to srdečnější
16.srpna – Mlýnské kolo, další ročník interaktivního folklórního
festivalu pořádal ART Mlýn Bohuslavice u Kyjova, mužský sbor
doprovodila cimbálová muzika Babí Lom

Sport – TJ Sokol Věteřov
Vážení sportovní přátelé. Chceme vás seznámit s činností a
výsledky našeho fotbalového oddílu v sezóně 2008 – 2009.
Jako obvykle začneme s našimi nejmladšími reprezentanty naší
obce – žáky. Na to, že ne vždy hráli v kompletním složení, je 4. místo
velmi dobrý výsledek (v sezóně 2007-2008 skončili v tabulce až na
9.místě). Nejlepší střelec „Polášek Lukáš“ odešel na hostování do
Kyjova. Tým našich mladých nadějí se ale s odchodem vypořádal
velmi dobře a podával v celku uspokojivé výkony. Střelecky se chytil
David Kavulič (12 branek) a spolu s Davidem Řihánkem byly tahouny
celého týmu. Tímto děkujeme za velmi dobrou práci trenérovi Darkovi
Opatřilovi, který s týmem pracoval. Po ukončení sezóny bohužel
odešel trénovat přípravku do Kyjova. Také děkujeme rodičům, kteří
vozili hráče na zápasy. Z důvodu malého počtu hráčů se ale bohužel
žáci nebudou do dalšího ročníku přihlašovat.
V posledním zápase soutěže 13.června porazili doma Bohuslavice 8:1.
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Konečná tabulka Okresní soutěže žáci skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bukovany
B. Lužice
Vacenovice
S. Věteřov
Sl. Moravany
A. Milotice
N. Hododnín-žačky
Sokol Vlkoš
Bohuslavice
Kostelec

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
16
13
9
9
7
7
6
1
1

1
1
1
3
1
0
0
1
1
1

1
1
4
6
8
11
11
11
16
16

124 : 9
94 : 15
87 : 21
61 : 48
61 : 45
55 : 65
43 : 66
62 : 88
16 : 104
15 : 157

49
49
40
30
28
21
21
19
4
4

Dalšími zástupci naší obce v okrese byly hráči dorostu. Dorost
pokračoval v nevyrovnaných výkonech. Doma bodoval, venku až na
Bohuslavice prohrával. Dle našeho názoru je to spojeno se špatnou
docházkou některých hráčů na trénink a bohužel i na utkání a 8. místo
je zklamáním, v sezóně 2007–2008 přitom skončili na 4. místě.
Co se však podařilo, je postupná výchova hráčů pro začlenění do
1.mužstva (Moudrý Ladislav, Potáček Pavel, Koutný Martin a Srnec
Tomáš). S přihláškou do nového ročníku byly problémy, protože stejně
jako u nejmladších, je velký problém s dostatečným počtem hráčů.
Bylo proto rozhodnuto sestavit jedno družstvo a dále reprezentovat
naši obec alespoň v jedné z mládežnických soutěží. I zde výbor děkuje
všem, kdo pracoval s týmem dorostu (pánové Rink Josef, Potáček
Pavel a Koutný Mirek).
V posledním zápase soutěže 14.června porazili doma Lovčice 3:0.
Konečná tabulka III.třídy dorost skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Žarošice
Kovo Ždánice
Podl. Prušánky
Svatobořice
Sokol Kostelec
Sl.Moravany
S. Sobůlky
S. Věteřov
Bohuslavice
Sokol Lovčice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
11
10
10
8
8
8
2
1

1
3
0
2
1
1
1
1
0
0

3
2
7
6
7
9
9
9
16
17

74 : 13
67 : 16
63 : 35
64 : 29
57 : 32
58 : 53
37 : 38
54 : 56
17 : 124
14 : 109

43
42
33
32
31
25
25
25
6
3

Nejlépe z našich týmů reprezentovalo 1. mužstvo, které navázalo
na skvělé výsledky z podzimu a cíl, který si vytyčilo (postup do III.
třídy) se podařilo naplnit. Mužstvo za celou sezonu prohrálo jen dva
zápasy. V posledním a rozhodujícím utkání sezóny 14.června vyhrálo
mužstvo na domácím hřišti nad týmem Agro Vnorovy 3:1 a radovalo
se z postupu do III. třídy z 2. místa – v loňské sezóně 2007-2008
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přitom skončilo až na 9.příčce. Střelci branek v posledním utkání byli
Pintera, Lejska, Koutný. Mužstvo postihla zranění hráčů základní
sestavy (Matula Kamil, Kotík Zdeněk, Pintera Ludvík). Ostatní je
naštěstí dokázali výborně nahradit. I když tím trpěla herní stránka,
podařilo se jim tento handicap vyrovnat snahou a bojovností.
Konečná tabulka IV.třída muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ratíškovice B
S. Věteřov
FC Mor.Písek
Sokol Čejč
Agro Vnorovy
FK Dubňany B
Hr. Vrbka
Dr. Bukovany
Sokol Lipov B
S. Archlebov
S. Vřesovice

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
14
14
11
10
9
6
4
4
2
2

2
4
3
3
3
3
3
5
2
6
2

2
2
3
6
7
8
11
11
14
12
16

63 : 20
42 : 20
57 : 21
37 : 26
38 : 28
40 : 39
35 : 35
32 : 62
19 : 52
23 : 55
35 : 63

50
46
45
36
33
30
21
17
14
12
8

Do ročníku 2009 – 2010 jsme, jak již bylo avizováno, přihlásili
v mládežnických soutěžích pouze tým dorostu. Několik bývalých žáků
do něj přešlo a pokračují tak ve své fotbalové kariéře, někteří kluci
však bohužel přestali chodit úplně. Zbytek těch, kteří ještě nesplňují
podmínky pro start v dorostu, doplnili kádry žákovských mužstev
v okolních obcích.
Pohled na výsledkové tabulky soutěží obou našich mužstev po
skončení podzimní části této sezóny příliš optimisticky nevypadá.
Poslední zápasy 14.kola (18.11.2009) byly pro nepřízeň počasí
odvolány a budou odehrány v předehrávce jarního kola.
Tabulka soutěže A2A – III.A třída muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

D.Bojanovice
Sobůlky
Strážovice
Lužice
Kostelec
Nenkovice
Prušánky
Lovčice
Milotice B
Násedlovice
Terezín
Svatobořice B
Želetice
Věteřov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
10
9
6
7
6
5
4
3
3
2
1
0

0
3
0
2
4
1
2
4
2
3
3
2
2
4
20

3
1
3
2
3
5
5
4
7
7
7
9
10
9

44 : 19
36 : 13
31 : 11
36 : 22
35 : 24
24 : 22
25 : 20
27 : 23
20 : 24
22 : 25
19 : 29
13 : 40
14 : 41
12 : 45

30
30
30
29
22
22
20
19
14
12
12
8
5
4
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Tabulka soutěže C2A – III.třída dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sobůlky
Lužice
Domanín
Vlkoš
Ždánice
Svatobořice
Prušánky
Lipov
Bzenec B
Radějov
Želetice
Mor.Písek
Kostelec
Ježov
Lovčice
Moravany
Věteřov

15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
4
2
1
1

4
2
2
1
2
1
1
0
2
2
3
2
3
3
0
0
0

0
3
4
4
4
5
6
7
6
6
6
7
7
8
13
14
14

67 : 7
56 : 18
51 : 22
66 : 38
57 : 27
68 : 29
60 : 32
54 : 41
33 : 22
37 : 32
41 : 38
38 : 26
31 : 24
33 : 38
21 : 96
7 : 89
6 : 147

37
32
32
31
29
28
25
24
23
23
21
20
18
15
6
3
3

Uplatnit se v nové soutěži s mnohem výkonnějšími soupeři, než
dosud mužstvo mužů hrálo je určitě hodně náročné a stabilizovat
výkon mužstva dorostu, kam přišlo několik nových hráčů z řad žáků,
také není jednoduché. Nezbývá než doufat, že přes zimní přestávku
všichni hráči dokáží načerpat nové síly a že se hlavně zlepší
tréninková i herní morálka dorostu a situace na konci jarního kola bude
mnohem radostnější. No a nám ostatním nezbývá, než držet palce a
fandit.
Z činnosti:
1) členové TJ Sokol provedli letos opět sběr železného šrotu
2) velkou přeměnou prochází kabiny, kde se dělaly nové vnitřní i
venkovní omítky, byly opraveny sprchy a v plánu je vybudování
zavlažování hřiště a celková úprava areálu
3) turnaj dorostu se uskutečnil 28. 6. 2009
4) v rámci tradičních „Malých hodů“ jsme pořádali turnaj mužů
v kopané a taneční zábavu
Výbor TJ Sokol Věteřov děkuje všem, kdo se podílí na činnosti TJ, a
těšíme se na další spolupráci. Děkujeme také všem fanouškům za
podporu a těšíme se s nimi na soupeře jarních kol.
Marek Vavřina
SPORTU ZDAR
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SDH Věteřov
Činnost našeho sboru se v 1. čtvrtletí zaměřila na přípravu
k okrskové soutěži v požárním sportu, která se uskutečnila 20. června
v Archlebově. Těsně před soutěží vypovědělo službu PPS12
(Přenosná Požární Stříkačka) a někteří členové strávili dvě noci při
výměně motoru. Toto bylo však pouze nouzové řešení, což se pak
projevilo při samotné soutěži – motor vydržel pouze jeden soutěžní
útok a navíc ani neměl potřebný výkon. V požárním útoku se vlivem
těchto potíží umístilo naše družstvo na 5. místě, ve štafetě 4x100
metrů pak na 4. místě.
Před domácí soutěží v požárním sportu pořádané 6. července
k příležitosti „malých hodů“ bylo nutné motor znovu vyměnit, ale opět
se nepodařilo dosáhnout potřebného výkonu.
Stejně jako při soutěži v Archlebově zvítězilo družstvo ze Žarošic, naši
hasiči byli čtvrtí před posledním družstvem SDH Ostrovánky.
Pět členů našeho hasičského sboru se zúčastnilo jako čestná
stráž hodové mše v našem kostele.
Tímto bych chtěl poděkovat za obětavost těm členům našeho
sboru, kteří ve svém osobním volnu věnovali maximální úsilí na opravu
požární stříkačky a snažili se tak pomoct při přípravách na okrskové
soutěže.
starosta SDH Věteřov Josef Pintera
INFO
... co nás čeká v nejbližší době
24. prosince
26. prosince

28. prosince
30. prosince
3. ledna

půlnoční mše svatá v kostele – 22:00 hod
vánoční koncert v kostele – 14:00 hod
účinkuje cimbálová muzika Babí lom a dětský sbor
Nenkovjánek
vánoční turnaj ve stolním tenise – 14:00
v tělocvičně školy
zpívání u stromu před školou – 15:00 hodin
vystoupí děti Mateřské školy a mužský sbor
vánoční koncert v kostele – 15:00
vystoupí dechová hudba Šohajka
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10. ledna

živý Betlém v kostele – 14:00 hod
vystoupí Věteřské hvězdy a ministranti
společenský ples v budově školy, předtančení
polonézy

30. ledna

Společenská kronika 2009
Narození :

Sebastián Cenkner 15.11.
Klára Kostihová
28.11.

Úmrtí :

Jan Sovák
16.7.
Hedvika Filipenská
3.8.
Miroslav Koutný
17.10.

Významná životní jubilea
70 let

90 let

Miroslava Zítová
Rudolf Kašík
Františka Jičínská
Josef Vlk
Josef Lejska
Ludmila Kroupová
Josef Procházka
Františka Bukovská
Jan Uhýrek
Marie Vavřinová

92 let
99 let

Jan Vavřina
Růžena Blahutková

80 let

Nejstarší občané

Svatební jubilea – původní svatební fotografie viz příloha
50 let – zlatá svatba

Marie a Miroslav Potáčkovi
Marie a Jiří Bábíčkovi

60 let – diamantová svatba

Božena a Štěpán Dufkovi

70 let – platinová svatba

Marie a Jan Vavřinovi
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folklorní olympiáda Dambořice

vzpomenete si ještě na fotografii z velikonoc 2008? kdo se vsadí, že příště tady bude těch dětí ještě víc?

24

Věteřský zpravodaj – 07/2009
účastníci VI.ročníku Ždánického histopedálu z Věteřova

postupující mužstvo TJ Sokol po vítězném zápase 14.června 2009 nad Agro Vnorovy 3:1 – „hoši,
děkujem“

25

Věteřský zpravodaj – 07/2009
Novomanželé Potáčkovi 24.října 1959

Novomanželé Bábíčkovi 8.srpna 1959
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Novomanželé Dufkovi 22.června 1949

Novomanželé Vavřinovi 18.listopadu 1939
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sportovní odpoledne

slet věteřských čarodějnic – poznáte tu vaši ? ☺
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slavnostní předehru mše svaté 4.července připravili jako překvapení trubači Karlova mostu z Prahy

P.Jaroslav Ptáček, O.Cr. při žehnání restaurovaného sousoší sv.Trojice
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M.M.Jiří Kopejsko, O.Cr., generál a velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou

věteřský rodák P.Josef Svoboda při pobožnosti za zemřelé na místním hřbitově
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hodové odpoledne na farní zahradě zpestřila svým vystoupením naše mládež

žehnání restaurovaného sousoší sv. Jana Nepomuckého
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