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Informace OÚ – zasedání zastupitelstva
Výtah ze zápisu 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Věteřov – dne 29.2.2008
- žádost o prodej obecního pozemku p.č.3075/1 o rozloze
151m2 paní Jičínské
o o prodej bylo žádáno již v roce 1996, došlo k jeho
schválení, ale vlastní prodej nebyl nikdy realizován ;
podobná situace se pak odehrála i v roce 2002
o záměr byl vyvěšen od 15.1.2008 – bez připomínek
o zastupitelstvo odsouhlasilo prodej za cenu 16,44 Kč/ m2
o kupující si zajistí veškeré doklady a také uhradí veškeré
další náklady spojené s odkupem
- žádost o prodej obecního pozemku p.č.3075/55 paní
Dvořákové
o paní Dvořáková jej chtěla využít jako předzahrádku
o záměr byl vyvěšen od 24.1.2008 – bez připomínek
o zastupitelstvo však prodej zamítlo z důvodu uložení
inženýrských sítí a nutnosti jejich bezproblémového
zpřístupnění v případě oprav
- žádost obce Strážovice o překatastrování pozemků
o 6 rodinných domků obce Strážovice se nachází na
katastrálním území Věteřov
o OÚ Strážovice inicioval překatastrování pozemků tak, aby
dotčené parcely byly vyjmuty z k.ú. Věteřov výměnou za
jiné parcely k.ú. Strážovice
o starosta navrhl neprojednávat nyní tento bod a dát
prostor veřejnosti k širší diskuzi
- schválení projektu na žádost o dotaci na výměnu oken a
zateplení budovy školy
o obec má k dispozici energetický audit budovy zpracovaný
Ing.Malíkem
o zastupitelstvo pověřilo regionálního manažera
mikroregionu Babí Lom pana Matyáše vypracovat na
základě tohoto auditu projekt zateplení a žádost o dotaci
- inventarizace obce
o inventarizací nebyly zjištěny přebytky ani manka
o inventura probíhala od 18.12.2007 do 4.1.2008
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- seznámení s povolením odběru vody z veřejných studní –
voda čerpaná z veřejných studní je pouze užitková, nelze ji
používat jako pitnou
- zpráva o hospodaření DSO mikroregionu Babí lom a rozpočet
byly vyvěšeny od 26.11.2007 do 12.12.2007, revizní komise
nezjistila žádné porušení zákona nebo předpisů – zpráva ze
7.12.2007
- různé :
o opět bylo nahlášeno vypínání el.energie 12. a 14. března
2008 z důvodu pokračující rekonstrukce nadzemního el.
vedení
o starosta zdůraznil potřebu třídění odpadů – kromě
pozitivního vlivu na životní prostředí lze totiž tímto
způsobem snížit obecní výdaje na svoz a likvidaci
komunálního odpadu
o ve dnech 5.÷7.března 2008 se uskutečnil pravidelný sběr
ošacení Diakonií Broumov
o na obecním úřadě je registrováno 9 zájemců o
zrekonstruovaný obecní byt v budově školy
o pan Lorenc kritizoval rozježděné lesní cesty z důvody
těžby a navrhl obrátit se se stížností na životní prostředí ;
myslivecké sdružení se dále obává, že těžba dřeva byla
nadměrná
o paní Vašíčková požádala o odstranění vraku vozidla u
močidla na náklady majitele
o starosta informoval o připravovaném rozšíření systému
integrované dopravy, jež v této etapě postihne i naši obec

Vichřice Emma ve Věteřově …
Emma, Kirsten, Johanna, Kyril… jména, která svým významem
nejsou nijak zvlášť důležitá. Přesto po zkušenostech z letošního
prvního březnového víkendu jedno z těchto jmen určitě řada z nás
jen tak nezapomene … Emma – jméno německého původu,
v překladu znamená pečovatelka, velká, všeobsáhlá.
Pravděpodobně vznikla zkrácením původně hebrejského jména
Emanuela, která v překladu znamená Bůh je s námi.
Její podoby Emička, Emuška, Emča, Emina, Emka…Manuška
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určitě neodpovídají tomu, jaké škody nejen na majetku ale i na
lidských životech na své letošní pouti Evropou, vichřice tohoto
jména způsobila.
V jednom deníku jsem se dočetla, že pro rok 2008, za poplatek
necelých 200 eur nabízí Ústav meteorologie při Svobodné
univerzitě v Berlíně „adopci“ tlakové níže, s právem vybrat pro ni
ženské či mužské jméno. Své jméno mohou zájemci věnovat také
tlakové výši. Pro rok 2008 ženská jména dostávají tlakové níže a
mužská jména tlakové výše. Loni tomu bylo naopak.
U nás se tato vichřice předvedla především ničením stromů –
u kostela krásné vzrostlé lípy, u budovy školy dvou urostlých smrků
a na polích a v zahradách to odnesla řada stromů ovocných.
U některých domů odnesla přístřešky nebo poničila části střech.
A ve chvíli, kdy si postižení občané zoufali a nevěděli hned kudy
kam, ukázala se soudržnost a obětavá povaha některých
spoluobčanů, kteří neváhali a ihned po přehnání těch nejsilnějších
poryvů pomáhali jiným odstraňovat nejhorší následky.
Bez ohledu na studený vítr pokládali tašky na odkryté střechy a bez
zbytečného zdržování u trochy teplého občerstvení spěchali
k dalším potřebným. Za všechny, kteří tuto srdečnou pomoc pocítili,
bych chtěla těmto lidem poděkovat.
Dagmar Kostihová
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Slovo starosty …
Setkávám se čím dál častěji s dotazy našich občanů, proč obec
nepřispěje na opravu hodin na kostelní věži …
Náš kostel je nepřehlédnutelnou dominantou Věteřova a je velká
škoda, že tyto hodiny věčně nejdou.
Po dohodě s pane farářem Šedivým bude oprava provedena
v rámci rozsáhlé rekonstrukce, kterou na příští rok plánuje a
Obec Věteřov bude určitě patřit k těm, kteří na tuto akci finančně
přispějí.
Josef Lejska
Vzpomínka na osvobození naší obce …
„Ráno 28. dubna panovalo všude v okolí Věteřova ticho. Nebylo slyšet
jediného výstřelu a všichni s nervozitou očekávali, co se bude dál dít.
Po deváté hodině přelétají sovětská letadla nad Věteřovem provádějící
výzvědné lety.
Odpoledne se objevují rojnice rumunských vojáků postupujících od
Archlebova. Další rojnice přichází ze Strážovic do Hlož a postupně
prochází celou vesnicí. Naši občané uvítali vojáky a nabídli občerstvení.
V 15 hodin zavlál na kostelní věži Československý prapor.
Po šesti letech, jednom měsíci a třinácti dnech byl Věteřov zase
svobodný...“
Možná si některý čtenář řekne, proč připomínat věci, které jsou
dávno pryč ... jenže, pamětníků této pohnuté doby v naší obci
ubývá a pro většinu mladších občanů ji připomíná pouze pár
vyučovacích hodin dějepisu.
Zapomínat bychom ale v žádném případě neměli. První i druhá
světová válka se dotkla snad každé rodiny ve Věteřově. Utrpení,
nemoci, hlad a strach o životy blízkých poznamenaly vždy celou
generaci.
Prokázat úctu alespoň vzpomínkou by tedy mělo být čestnou
povinností nás všech.
Josef Lejska
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Společenská kronika …
Naše jubilantka paní Emilie Lužová
Dne 22. dubna se dožila významného životního jubilea 100 let naše
rodačka a občanka paní Emilie Lužová .
V tento slavný den jí přišli popřát také starosta obce pan Josef
Lejska, místostarosta Miloslav Křešťák a pan farář Josef Šedivý.
I my se připojujeme s přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně
zdraví, Božího požehnání a ještě plno elánu do dalších let.

zdroj Foto Karel Prchal/Týdeník NAŠE

Přání ke Dni matek …
Jménem všech, kteří se jakkoliv podílejí na tom, že tento
zpravodaj vznikl a můžete si jej přečíst, přejeme našim maminkám
k jejich svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a
spokojenosti.
„I když to nedáváme tak často znát, jsme rádi, že Tě
máme. Všechno nejlepší k tvému dni, maminko … „
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Sport …
TJ Sokol Věteřov
Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás seznámili s činností
našeho oddílu a přípravou na jarní část fotbalových soutěží.
1. mužstvo začalo přípravu 9.2. kondičním běháním. Mužstvo
se schází 2x týdně pod dohledem nového trenéra p.Štěpánka
z Kyjova.
22.÷24. února jsme byli na soustředění v Čeložnicích – toto si hráči
hradí z vlastních prostředků.
Dále se uskutečnily tři přátelské zápasy vesměs na domácím hřišti
a to 9.3., 16.3. a 23.3. Jarní část soutěže začala 30.3.2008.
Družstvo dorostu převzal od letošního jara p.Rink Josef.
Trénovat jezdili i do tělocvičny ve Ždánicích. Také dorost absolvoval
v rámci příprav přátelská utkání. Sezona i pro ně začala 30.3.2008.
Tým žáků vede p.Opatřil Darek. K tréninkům využívali místní
tělocvičnu a to 2x týdně. Tým se zúčastnil halového turnaje
v Žarošicích a před začátkem sezony 13.3.2008 sehrál také nějaká
přátelská utkání.
Z mimosportovních akcí jsme provedli tradiční sběr železa.
Děkujeme občanům, protože je to nemalá finanční podpora oddílu.
Výbor TJ Sokol Věteřov
Kohúti Věteřov
OKRESNÍ FUTSALOVÁ ASOCIACE HODONÍN

Konečná tabulka základní části
1. Stamaho Hodonín

20

16

2

2

131 : 63

50

2. Kvasaco Vacenovice

20

16

1

3

117 : 56

49

3. Bulldogs Hodonín „B“

20

15

2

3

105 : 50

47

4. Veselský výběr

20

11

3

6

140 : 71

36

5. Oranjes Dubňany „B“

20

9

3

8

83 : 72

30

6. Futsal Strážnice

20

10

0

10 111 : 100

30

7. TJ Kovo Ždánice

20

8

1

11 110 : 107

25

8. Kohúti Věteřov

20

7

1

12

80 :97

22

9. Predátors Ratíškovice

20

6

1

13

69 : 102

19

10. Hurá Team Kyjov

20

4

2

14

76 : 136

14

11. Svatobořice Mistřín

20

0

0

20

35 : 203

0

Miloslav Křešťák
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SDH Věteřov …
Shrnutí práce za uplynulý rok 2007 :
SDH je dobrovolnou organizací, zabezpečující občany, cítící
potřebu bojovat účinně proti požárům, přírodním katastrofám a
ochraňovat tak majetek obce i jejich občanů. Veškerou činnost
zabezpečuje na základě dobrovolnosti a obětavosti svých členů.
Musíme si uvědomit, že z členství ve sboru vyplývá nejen
minimum výhod, ale hlavně maximum povinností.
Ke konci loňského roku měl sbor 26 členů činných a 10 členů
čestných. Dále jsme přijali další 3 členy – Zuzanu Jurůtkovou,
Stanislava Šimka a Martina Sochora.
Naopak v loňském roce zemřeli 2 členové – bývalý muzikant pan
Miroslav Borovička a František Luža. Náš nejstarší člen pan Jan
Vavřina oslavil 90 narozeniny a pan Tomáš Kellner 60 narozeniny.
Kromě požáru u pana Ševčíka nevznikl v naší obci žádný další
závažný požár, což značí, že naši občané dbají na dodržování
požární bezpečnosti ve svých domech i v katastru obce. Víme však,
že nedbalostí jedinců vznikly menší požáry v „Oškorušním dole“ či
na „Valech“, kde hrozí velké nebezpečí přenesení tohoto požáru do
lesa.
Plán práce na rok 2008 :
- účast na okrskové soutěži v požárním sportu
- uspořádání soutěže v požárním sportu ve Věteřově
- účast na akcích, které pořádají sbory okrsku
- pořádání kateřinské zábavy
- udržování techniky v provozuschopném stavu
- provádění potřebné práce pro OÚ Věteřov
- spolupráce s MŠ Věteřov při pořádání akcí pro děti
- pořádání silvestrovské zábavy

SDH Věteřov
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Kultura v obci …
30.12.2007 se uskutečnilo společné setkání u vánočního stromu –
vánoční atmosféru všem navodili Věteřské hvězdy a mužský sbor
zpěvem vánočních koled. Večer pokračoval promítáním fotografií a
videozáznamů z akcí pořádaných v roce 2007.
Účast organizátory mile překvapila, takže letos se prý připraví
mnohem lépe ☺

… zřejmě nejmladší koledník

12.leden – Krojovaný ples v Násedlovicích
Již několik let obec Násedlovice pořádá tradičně krojovaný
ples s předtančením moravské nebo české besedy. S návrhem
zúčastnit se letos jako účinkující náš mládežnický kroužek souhlasil
a hned po věteřských hodech jsme se pustili do nácviku moravské
besedy.
Na ples nás odjel plný autobus – tedy asi 45 krojovaných a
rodičů. Překvapením pro nás byla neúčast domácích krojovaných z
důvodu velké nemocnosti. Všem se ples velice líbil a navíc si mnozí
z nás z tomboly odnesli pěkné výhry.
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19.leden – Ples ČSSD ve Věteřově
Za týden po plese v Násedlovicích nás čekal další ples
pořádaný MO ČSSD ve Věteřově. I na tento ples členky kulturní
komise – Helena Kašíková, Jana Lužová a Anna Koutná –
nacvičovali po loňském úspěchu s naší mládeží polonézu.
Zkoušky polonézy i besedy probíhaly současně a všichni jsme toho
měli skutečně až nad hlavu. Přesto všechno se nám naše náročné
záměry podařilo splnit a jelikož nejdůležitější je vždycky výsledek,
myslím, že můžeme být opravdu spokojeni – což jste mohli také
posoudit sami.
Na plese hrála hudební skupina Šiška a díky jejich bohatému
repertoáru si určitě přišli na své mladí i ti dříve narození.
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2.únor – Košt slivovice
Po loňské předpremiéře se letos uskutečnil další košt slivovice.
Kvalitních vzorků se sešlo opravdu dost, takže bylo co ochutnávat.
Atmosféru zpříjemnil hudební doprovod a naše mládež se ochotně
ujala „Pochovávání basy“. Po dlouhých letech se do naší obce tento
fašaňkový zvyk tedy opět vrátil.
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9.únor – Dětský karneval
Kulturní komise ve spolupráci s Mateřskou školou uspořádaly
pro děti maškarní ples.

16.únor – Seminář o verbuňku
Sbor lektorů při NÚLK ve Strážnici (Národní ústav lidové
kultury), město Ždánice a národopisný soubor Ždáničan uspořádali
v KD Ždánice odborný seminář o verbuňku. Tohoto školení se
zúčastnilo asi 70 zájemců a mezi nimi i 5 mladíků z našeho
mládežnického kroužku. Po shlédnutí videokazety Verbuňk u
hanáckých slováků se pak chlapci věnovali praktické výuce pod
vedením vítězů oblastních kol verbířské soutěže hanáckého
slovácka: Štěpána Melichara, Pavla Mlejnka, Lukáše Stávka,
Miroslava Vymazala a Michala Závodného. Tanečníkům hrála Malá
cimbálová muzika ze Ždánic.
Po domluvě s panem Michalem Závodným jsme se sešli pak i na
zkoušce ve Věteřově, kde se učili cifrování také další členové
našeho kroužku.
Anna Koutná
13
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23.2.2008 – Žehlení krojů
Kulturní komise ve Věteřově uspořádala ukázku žehlení krojů
a vázání šátků. Za přispění našich „tetiček“, které si udělaly čas a
přišly ukázat nejednoduchou přípravu krojů.
Touto akcí si kulturní komise plní své plány na obnovu krojů ve
Věteřově. Nic by nám nebylo platné pořídit nové kroje, kdyby je
nikdo neuměl udržovat a žehlit. Proto bychom chtěli jmenovitě
poděkovat paní M. Staňkové, B. Dufkové a K. Kostihové za jejich
perfektní ukázku této nelehké práce.
Samozřejmě, že tuto užitečnou akci zopakujeme.

Josef Lejska
12.4.2008 - Ochutnávka vín
Hezkou tradicí se již ve Věteřově stala ochutnávka vín.
Po vydařeném loňském „koštu“ doprovázeného cimbálovou
muzikou Babí lom jsme se rozhodli opět zapojit Věteřskou mládež.
Program navíc obohatil nově založený mužský sbor pod vedením
pana učitele Jiřího Bábíčka, který si svou předpremiéru odbyl již při
společném setkání u vánočního stromu v závěru roku zpěvem
koled – tentokrát si připravili písničky o víně. Mládež pak zatančila
moravskou besedu a následně s cimbálovou muzikou předvedla
pásmo zpěvů a tanců. Cimbálová muzika Babí lom se pak starala o
dobrou náladu po celý zbytek večera.
Na koštu se sešlo přes 200 vzorků opravdu kvalitních vín domácích
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i přespolních vinařů.
Děkujeme všem vinařům za věnované vzorky vín a těšíme se za
rok zase „na koště ve Věteřově“.

30.duben – 1. velký slet čarodějnic
Ve středu v podvečer jste mohli za školou zahlédnout velké
množství podivných stvoření, konal se zde totiž 1. velký slet
místních čarodějnic.

Anna Koutná
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Myslivecké sdružení Větrov Věteřov …
Myslivecké sdružení Větrov Věteřov upozorňuje občany, že
s nadcházejícím jarem stále platí zákaz vypalování trávy a pálení
odpadu.
Občané, kteří tento zákaz porušují, se dopouštějí přestupku a za to
jim hrozí dle ust. § 78 odst. 1 písm.r) zákona č. 203/1994 Sb.,O
požární ochraně, pokuta do výše 15.000,- Kč.
Dále ( v souvislosti s nadcházejícím letním obdobím)
upozorňujeme občany, že v otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva
určená výrobcem, přičemž uvedená paliva a materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami. Na tuto povinnost pamatuje
zákon č. 76/2002 Sb. O ochraně ovzduší.
Pokud by občané spalovali jiné materiály, než které jsou uvedené
v tomto zákoně (např. odpad), dopouštějí se přestupku, za který jim
hrozí pokuta v rozpětí od 500 do 150.000,- Kč.
Dále upozorňujeme na znění zákona o myslivosti, část třetí
ochrana myslivosti a zlepšení životních podmínek zvěře.
Hlava 1§9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření
k zabránění škodám způsobeným zvěří a dovolených způsobů lovu.
Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a
provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně
žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování
pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí
krajiny.
Myslivecké sdružení žádá všechny naše občany, aby se k naší
krásné přírodě chovali co nejšetrněji !
Předseda MS Radek Lorenc
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Co možná o včelách nevíte …
Zima skončila. Letos byla velmi mírná a již v únoru jsme si
mysleli, že už nastává jaro. Ze země vyrazily listy narcisů, tulipánů,
rozkvetly krokusy, sněženky, objevily se první jehnědy lísek,
kočičky vrb, teploty vzduchu stouply nad 10÷15 °C, probudily se
včely a nastal jejich první prolet.
Přiblížilo se jaro. S jarem přišla pro včelaře první práce a první
starosti. Chtěl bych našim čtenářům přiblížit práci včelaře.
Mnozí si myslí, že včelař vytočí med z rámků, celý rok ho pak
využívá, zbytek prodá a je to.
Práce včelaře je však daleko složitější.Včelař musí znát
především život včel. Musí vědět, že v úlu jsou tři druhy včel:
matka, dělnice a trubci.
Po oplodnění matka zůstává celý život (kromě rojení) v úlu.
Její hlavní úkol je klást vajíčka do připravených buněk. Pečlivě se o
ni starají dělnice, které ji krmí. Dělnice se v první fázi života (asi 20
dnů) zdržují pouze v úlu. Stavějí a čistí buňky, udržují čistotu, krmí
larvy a udržují přiměřenou teplotu. Po dvaceti dnech už vylétají úlu,
přinášejí pyl a nektar z květů ovocných stromů a keřů, užitkových i
divoce rostoucích bylin a při tom je opylují. Při práci v úlu včely
spotřebují také přiměřené množství vody.
Do větších buněk matka klade vajíčka, z nichž se vylíhnou trubci. Ti
mají jedinou funkci a to oplodnit matku. Včelaři nemají trubce moc
v lásce, protože se pohybují v úlu a spotřebovávají zásoby.
Se zvýšením teploty vzduchu ( předjaří) matka zintenzivňuje
kladení vajíček, včelstvo se rozrůstá.
Včelař musí předělat část rámků z plodiště, tj. spodní část úlu, do
medníku, tj. horní část úlu, přidat prázdné rámky, aby mohly včely
do nich nosit pyl a nektar a také mezistěny, aby na nich mohly
dělnice stavět nové buňky. Plodiště je od medníku odděleno
mřížkou, aby do medníku mohly přejít pouze včely a nemohla tam
projít matka.
Včelař musí pravidelně včelstvo prohlížet a kontrolovat, sledovat
jeho vývoj, snažit se, aby se nerojilo, zjišťovat, zda se nevyskytly
nějaké nemoci (varoáza, včelí mor apod.), těmto nemocem
předcházet, popř. je léčit.
Když se buňky v rámcích zaplní nektarem, odpařuje se z něj
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přebytečná voda, včely do medu vpravují určité konzervační látky,
aby se med nekazil a včelař může vytáčet med.
Včely vytvářejí v úlech med, aby si vytvořily zásoby na zimu. Když
jim včelař med odebere, musí jim na zimu dodat (provádí na
podzim) cukerný roztok – asi 10 kg cukru na včelstvo.
Včelař chová včely nejen pro výrobu medu, ale daleko větší význam
mají včely pro opylování zemědělských plodin a ovocných stromů.
Bez opylení bychom neměli ovoce, řepku olejku, slunečnici, mák,
hořčici a další produkty.
Včely dále produkují vosk, tzv. mateří kašičku a propolis, které jsou
důležitými surovinami ve farmaceutickém průmyslu.
Včelařství je velmi záslužná společenská činnost. Ve Věteřově se
touto činností zabývá 12 včelařů, kteří pečují přibližně o 90
včelstev. Jsou organizováni v organizaci ‘‘ Český svaz včelařů‘‘.
Věterští včelaři jsou součástí kyjovské organizace. Důvěrníkem je
pan Schovanec.
Včelař nehledí na nějaké to žihadlo a má radost, když se mu práce
daří, když je pro včely pěkné počasí, když se mu včely nerojí a
přinesou mu hodně medu.
Jiří Bábíček
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Z historie obce …
Jak jsme slíbili, jednou z částí našeho obecního zpravodaje
bude i informace o historii naší obce. Díky objeveným materiálům
z různých zdrojů, můžeme alespoň částečně přiblížit našim
čtenářům v kostce, jak žili a také o životě psali naši předci.
Dnes otiskujeme se svolením rodiny Jurutkové, první díl ze
zamyšlení o lidu, kroji a obydlí, které zpracoval v roce 1943 pan
Bedřich Blahutka.
Dagmar Kostihová
Náš lid – povaha
Kdo starý sýr jí a kořalku pije,
ani sekyrů ho nezabije…
Od nejstarších dob musil náš lid tvrdě se probíjeti, aby uhájil své životy a
získal nejnutnějších životních potřeb pro své rodiny.
Proto povaha jeho je drsná a tvrdá. Nedůvěra je ukryta hluboko v očích,
které podezíravě upírají se na vše nové a neznámé.
„Čert (Čerchmant) temu věř!“, říkají naši staří, uvidí-li nějakou novotu a
brání se jí velmi houževnatě a za každou cenu, zvláště, má-li se věnovati
na ni nějaký i sebemenší peníz. Připustí-li pak mezi sebe nějakou novinku,
snaží se jí využíti až do nemožnosti a nevydrží-li toto „pekelné tempo“
nebo požadavek, je tu hned to jejich oblíbené : „No vidíš, co sem říkal a
nechtěls věřit a tady to vidíš! To už můj otec, Pánbůh mu dé věčnů
slávu…“, dále se však se nedovíte ničeho ; což je znakem jakéhosi
chytráctví a ponechání otevřených zadních vrátek pro všechny případy.
Chytráctví ne moudrost, toť znakem našeho lidu. Je to jakýsi pudový zbytek
z pradávných dob, kdy lid žil v poddanství a musil „od slunka do slunka“
lopotiti se na panském. Doba ta ho naučila však tvrdé a vytrvalé práci,
kterou koná po zrušení roboty na svém, na své hroudě, ke které lne tělem i
duší a běda každému, kdo by mu ji chtěl vzíti.
Také náboženské poměry dávno minulých dob vtiskly našemu lidu mnohý
povahový rys, který se více, či méně zřetelněji projevuje v jednotlivých
rodech. Bohužel mnohý z nich neslouží ke cti opravdové lidské přirozenosti
– lásce k bližnímu. Náboženství však je také bohudík příčinou, že u
přemnohých pod tvrdou horní schořápkou nacházíme měkké jádro, dobré
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a lidsky teplé srdce. Jsou však lidé, kteří i bez náboženství jsou dobří.
Družnost našeho lidu se projevuje při neštěstích, při úrazech,
požárech a povodních. Tu náš lid rád si vzájemně pomáhá a dává do
začátku vše, co může.
Stávalo se velmi často, že i ze vzdálenější vesnice přijel pohořelý pro
slámu a jetelinu a odvážel si nejednu pořádnou fůru. Dobrosrdečnost a
sdílnost je také jednou dobrou vlastností. Lidé dávají se do řeči s lidmi
cizími a svěřují jim celé rodinné kroniky zajímavosti celé vesnice, zvláště
sejdou-li se cestou do Kyjova nebo do Ždánic. Cestou pozdravují každého
známého i neznámého a to obyčejně křesťanským pozdravem.
Při zvláštních příležitostech projevuje se u starých i mladých srdečné
veselí, vyjádřené přiléhavou písničkou, který má lid náš mnoho a pro
každou příležitost.
Proto také dobrých zpěváků bývalo a je dosti. Takovým zpěvákem býval
před lety František Seďa, který všechno vyzpíval. Zpíval doma, v lese, při
lámání kamene, v hospodě i před soudem. Jednou se při volbě stárků
chlapci pobili a byl z toho soud. Starý Seďa byl korunním svědkem. Když
pan „sůcí“ vyzvali, aby mluvil, spustil :
Jak to bylo, chcete vědět,
to vám možu hned povědět;
chlapci stárky volili
a při tom se pobili.
Franta skočil na Matůša,
až v něm byla malá duša;
křičel při tom Matůši,
daj si pozor na uši!
Hospodský pak býčák vzal,
konec bitce udělal.
včíl Vás chlapci, milí páni
přišli prosit o smilování.
Už sů zasé kamarádi
a majů se zase rádi.
Řekl sem to pěkně rázem
Až na věky věků , amen..
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Přitom zazpíval každou sloku na jiný nápěv. Pán „sůcí“ pré se smíli, ale
jak sůd dopadl, to nevím. Dnes už není takových zpěváků ani čtveráků.
Tyto změny přináší sebou doba, podle starého přísloví : „ Časy se mění a
lidé v nich.“ Vždyť i staří dnes se dívají zpět do svých mladých let a ve
vzpomínkách si říkají, že za mlada to bývalo lepší …
S povahou a s myšlením lidu mění se pak vše, čím a v čem lidé žijí.

Taky jedna pěkná tradice …
O velikonočních svátcích, když „zvony odletěli do Říma“ jste
mohli zahlédnout „klepat“ po dědině skupinku dětí. A klepali fest, až
třísky – a sem tam i nějaká ta součástka – lítaly kolem ☺.
Řada starších si určitě vzpomene, že takto chodili taky a bylo to
fajn, že ? …
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Co v zápise zasedání zastupitelstva nebylo …
Protože se do zápisu z posledního jednání zastupitelstva v
loňském roce v bodě diskuze vešly pouze dotazy a ne odpovědi a
nebo odpovědi a ne dotazy, ráda bych tento malý nedostatek
napravila a odpověděla na jeden příspěvek ještě jednou
prostřednictvím zpravodaje.
Pan zastupitel Radek Lorenc vznesl připomínku, se kterou
se na něj obrátil nejmenovaný občan Věteřova, že „zpravodaj
připomíná spíše katolický týdenník než obecní zpravodaj“.
Na to dostal odpověď nejen ode mě, ale i od starosty zhruba
v tomto znění :
Vydáváním obecního zpravodaje chceme monitorovat veškeré
dění v naší vesnici. Nenapadlo nás nikdy počítat, jestli v některém z
čísel je zapsáno více informací ze sportu, kultury nebo z akcí
náboženského charakteru.
V každém případě si myslíme, že oddělovat život v naší obci
na věci „kolem kostela“ a „ostatní“, je přežitek z doby dávno minulé.
- jestliže veřejnoprávní televize může do svého hlavního
večerního zpravodajství dát několikaminutový sestřih o
poutnících na Velehrad, kteří si jako jednu z hlavních zastávek
tradičně vybrali naši obec, myslíme si, že by bylo škoda
neinformovat o tom i v našem obecním zpravodaji
- jestliže napíšeme, že mládež v kroji jde s ostatními občany na
pouť „přes pole“ – to si myslím nemůže nikoho urazit ;
reprezentují naši obec stejně, jako svým vystoupením třeba na
Slováckém roku a dokazujeme tím svému okolí, že naše
vesnice žije !
- k hodům neoddělitelně patří i mše svatá ; vždyť tzv. Malé hody
se slaví na památku našich věrozvěstů svatých Cyrila a
Metoděje, kteří jsou zároveň patroni našeho kostela a Velké
hody nám mají připomenout výročí vysvěcení našeho kostela.
Je dominantou naší obce a i když všichni občané nepatří
k jeho návštěvníkům, měli bychom být pyšní na to, že se díky
naším předkům můžeme pochlubit takovou stavbou.
Vidíte – vše je propojeno se vším a jestliže se napíše A mělo by se
napsat i B a to nejen v obecním zpravodaji ☺.
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Víme, že srovnávat úroveň našeho zpravodaje například
s periodickými tiskovinami nebo zpravodaji větších obcí a měst se
nedá. Zrazuje nás technika v nejméně vhodném okamžiku, některé
příspěvky jsou dodávané na poslední chvíli, formulace článků se
může někomu zdát občas neučesaná, ale chci tím říct za všechny,
kteří se na úkor svého volného času podílí na jeho vydávání, že
bychom si moc přáli, aby v něm každý z vás našel něco, co jej
zaujme a co by mu udělalo třeba i nepatrnou radost.
Proto znovu připomínáme : kdokoliv z vás bude chtít přispět,
ať už článkem k aktuálnímu dění, vzpomínkou na dobu dávno
minulou, fotografií, nebo čímkoliv jiným, budeme si toho velmi vážit
a rádi to ve zpravodaji použijeme.
Dagmar Kostihová

Info zpravodaje …
Možná leckoho z Vás zarazilo pořadové číslo zpravodaje
uvedené na titulní straně a v záhlaví každé stránky – 4. Nemusíte
se však obávat, že jste tři čísla letošního roku „prošvihli“ ☺.
Měli jsme totiž zásadní dilema – číslovat zpravodaje v rámci
každého ročníku (tento by tedy měl označení 01/2008) nebo
pokračovat v řadě bez ohledu na ročník. Demokraticky jsem se sám
rozhodl pro druhou variantu. Má to dvě výhody :
- kdykoliv se bude kdokoliv odvolávat na nějaké vydání, stačí
říct číslo a „jste doma“
- pokud bychom se dostali do situace, že v některém roce
nebude stejný počet vydání jako v jiném – nebude s tím opět
žádný problém, jedeme prostě furt dál
Oproti loňsku jsme se s tímto číslem o pár týdnů opozdili –
původním záměrem bylo totiž vydat jej ještě před velikonocemi,
jenže … však víte ☺.
Na druhou mi připadá posunutí vydání zpravodaje po těch větších
svátcích jako vhodnější (po velikonocích, po malých hodech, po
velkých hodech, po vánocích) – uvidíme jak se nám to osvědčí.
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