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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nezasvěcený čtenář našeho zpravodaje se jistě podiví, proč těsně před
koncem roku kromě jiného píši o obecním rozpočtu, který se schvaluje na
začátku roku. Není nic horšího pro běžného občana než neznalost a
neinformovanost o dění v obci. Proto mé krátké shrnutí toho
nejdůležitějšího.
Rozpočet naší obce byl schválen na 19. zasedání obce s tím, že naše obec
má vyrovnaný rozpočet. Na účtu máme zhruba 1 800 000,- Kč. Jako rezervu
na horší časy nebo pro případ nutnosti lze tyto peníze použít. Všechny složky,
které požádaly o dotaci na svoji činnost, tuto dotaci dostaly v takové výši jako
v minulém roce :
TJ Sokol 38 500,- Kč, Myslivecké sdružení Věteřov 11 000,- Kč, SDH 5
000,- Kč, Včelaři 6 000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů dostal 20 000,- Kč na
nákup staršího požárního vozidla a 5 000,- Kč na dýchací přístroje. Z
Jihomoravského kraje dostali naši hasiči 27 000,- Kč na zabezpečení
akceschopnosti.
Rytířský řád Křižovníků dostal příspěvek na opravu věže kostela ve
Věteřově 200 000,- Kč. Tedy i obec se finančně podílela na zmíněné opravě.
Je dobře, že zastupitelstvo tuto dotaci schválilo. Tak jako my obdivujeme
minulou generaci, že dovedla postavit kostel, který je dominantou naší obce,
i naše generace přispěla z obecního rozpočtu na opravu kostelní věže.
Hlavní a největší událostí nejen pro naši obec byly oslavy 1150. výročí
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Naše obec byla zapojena v
rámci Jihomoravského kraje do těchto oslav pod patronací hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška. Když jsme společně připravovali
harmonogram oslav, vycházelo se ze skutečnosti, že na Velehrad přijede
papež a všichni věřící i duchovní se zúčastní 5. července této významné
události. Proto nehledejme za termínem, kdy jsme výročí našich patronů
slavili ve Věteřově žádnou senzaci. Ten, kdo se zúčastnil slavnosti na
Velehradě, mi dá za pravdu, jaký úžasný zážitek mohl prožít. Oslavy ve
Věteřově proběhly za účasti významných představitelů církví, zástupců
Jihomoravského kraje, senátu a parlamentu České republiky, našich přátel z
Plaveckého Petera a starostů z okolních obcí. Na tuto akci jsme dostali dotaci
z Jihomoravského kraje 30 000,- Kč.
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Další velmi důležitá událost pro naši obec je nevyřešená otázka čísel
popisných na katastru obce Věteřov s obcí Strážovice. Jistě všichni víte, oč se
jedná, proto se nebudu dlouze rozepisovat na dané téma. V květnu se naši
občané sešli v tělocvičně školy, kde proběhla diskuze, zda překatastrovat
pozemky obci Strážovice a většina občanů byla proti překatastrování.
Na 22. zasedání přijalo zastupitelstvo obce Věteřov následující usnesení:
"Zastupitelstvo obce Věteřov požádá o zrušení čísel popisných přidělených
obcí Strážovice v k.ú. Věteřov a pověřuje starostu a místostarostku v jednání s
obcí Strážovice." Tolik citace ze zápisu. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali
pro toto řešení. Osobně jsem se zúčastnil jednání v Brně s JUDr. Stanislavem
Brhélem a se spolupracovníkem ombudsmana, s kterým jsme konzultovali
tuto problematiku. JUDr. Brhél napsal dopis obci Strážovice a po schválení na
24. zasedání zastupitelstva obce byl dopis Strážovicím odeslán. Jak se situace
bude dále vyvíjet, budete včas informováni.
Zhruba od poloviny léta firma Ekor rozšířila svoz bioodpadu. Obecní
zastupitelstvo na 22. zasedání schválilo dodatek smlouvy pro třídění
bioodpadu. Většina z nás má na bioodpad popelnici, pokud má ještě někdo
zájem, je možno si popelnici vyzvednout na obecním úřadě. Všechny obce,
které jsou členy Dobrovolného svazku Severovýchod, se zapojily do projektu
třídění bioodpadu. Do budoucna připravujeme vybudovat obecní
kompostárnu, ale nebude to hned, nemáme ještě schválený v územním plánu
pozemek pro umístění kompostárny. Po zařazení do územního plánu bude
možno začít připravovat veškerá povolení a dotaci.
Když jsem vzpomněl územní plán, pokud máte ještě požadavky na změny
užívání, popřípadě vytvoření nových stavebních míst, dejte prosím požadavek
do zastupitelstva, abychom mohli přikročit k samotné realizaci.
Tak jako v minulém roce, i letos se naše obec přihlásila do soutěže
Vesnice roku, v které jsme získali mimořádné ocenění za dokumentaci místní
etnokulturní tradice a finanční dar 20 000,- Kč.
Již tradičně jsme koncem října slavili hody ve Věteřově. Jak jinak, než
podle starých zvyků, se stárkami a stromem. Mé velké poděkování patří všem
těm, kteří hody připravovali, kulturní komisi, stárkům a krojovaní chase, všem
maminkám, babičkám a tetičkám za přípravu krojů, vázání šátků a strojení
stromu. Zároveň bych chtěl poděkovat našemu mužskému sboru, který je
nezbytnou součástí většiny kulturních akcí a taktéž reprezentuje naši obec v
blízkém okolí. Jistě všichni cítíte nezbytnost udržování tradic a starých zvyků.
Naše obec nežije jenom z tradic, bohaté pořádání různých kulturních a
sportovních akcí nám může závidět nejedna okolní dědina.
4

Věteřský zpravodaj – 14/2013

Více se dočtěte ve zpravodaji.
Na závěr několik informací. Na obecních stránkách máme odkaz na
fotogalerie z kulturních akcí, kde je možno prohlížet fotografie. Taktéž pokud
máte zájem na prohlížeči umístit fotografie z akcí, kontaktujte pana Petra
Moudrého čp. 116, který vám rád vaše materiály uveřejní.
Tolik krátká rekapitulace z projednávání obecního zastupitelstva.
Předběhnu dobu, protože nevím, kdy vyjde další obecní zpravodaj a jestli mi
bude umožněno do zpravodaje psát. Příští rok jsou komunální volby, choďte
prosím na zasedání zastupitelstva a zajímejte se, jak vaši volení zástupci hájí
obecní zájmy nás všech. Jak všichni víme, řečma a popsaným papírem, který
snese všechno, se nic nevyřeší a hlavně neudělá.
S přáním všeho dobrého váš starosta Josef Lejska
Rekonstrukce kostela
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou i v tomto roce pokračoval v
opravách kostela Sv. Cyrila a Metoděje.
V roce 2012 byla provedena dešťová kanalizace a její napojení na
veřejnou kanalizaci. V tomto případě záměrně nejsou práce nazvány
rekonstrukcí, protože dešťová
kanalizace
prakticky
vůbec
neexistovala a vyústění svodů bylo
provedeno přímo na terén kolem
zdí kostela. Že vliv srážkové vody
nebyl pro základy i obvodové
zdivo dvakrát blahodárný, není
třeba složitě rozepisovat. Náklady
dosáhly celkem 290.000 Kč,
přičemž 100.000 Kč tvořila dotace
Odboru kultury a památkové péče
KÚ Jihomoravského kraje.
Mimo to byla provedena na
průčelí fary oprava plastiky, na
které se již podepsal zub času, a
byla silně poškozena. Tato
odborná restaurátorská práce
včetně drobných oprav dalších
fasádních prvků si vyžádala
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270.000 Kč, i tentokrát se podařilo zajistit dotaci ve výši 90.000 Kč.
Na faře bylo pak nutné vyměnit ještě plynový kotel, což včetně
vyvložkování komínu a nezbytné revize přišlo řád na dalších 80.000 Kč.
I přes tyto nemalé výdaje řádu byla zahájena začátkem letošního dubna
náročná oprava obou věží kostela. Původní plán, vyměnit pouze plechovou
krytinu a některé z dalších částí věže, totiž vzal brzy za své. Po demontáži
oplechování bylo zjištěno, že nosné dřevěné konstrukce jsou v dezolátním
stavu a práce se tak změnily na generální opravu.
Zatímco farníkům ovlivnila přítomnost lešení před hlavní věží přístup na
bohoslužby, pro milovníky adrenalinu bylo výzvou dokázat si své schopnosti
při zdolávání výškových budov … výhled ale musel být určitě úžasný .
Z historického hlediska byl pro farnost i obec velmi významný (i když
odborníky předpokládaný) nález v makovici věže – plechová schránka, kterou
sem umístili naši předkové při stavbě kostela 29. dubna 1902. Jejím obsahem
byla pamětní listina podepsaná významnými osobnostmi, členská knížka
Jednoty
ku
vystavění
katolického chrámu Páně,
zápisní knížka bratrstva
nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
výtisk novinového deníku
Hlas,
mince,
pamětní
obrázky, pohledy, fotografie
lovčického faráře Kašpara
Krále. Všechny předměty v
neuvěřitelně
zachovalém
stavu byly po otevření
schránky a zdokumentování
obsahu převezeny do sídla
řádu v Praze, kde bylo
provedeno úřední ověření pravosti.
Koncem května byly originály umístěny v místním muzeu, kde si je
zájemci mohli prohlédnout. Dne 4. června se konalo vložení dokumentů do
nových schránek – předměty z původní schránky byly uloženy do nového
pouzdra a do dalšího byly uloženy soudobé předměty. Zejména to byly
pamětní listiny Obce Věteřov, Farnosti Věteřov a Rytířského řádu Křižovníků s
červenou hvězdou. Dále pak různé publikace vztahující se k obci i k řádu
vydané v poslední době, několik čísel zpravodaje, pamětní obrázky a pohledy,
mince a další předměty. Pouzdra byla pak hermeticky uzavřena.
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7. června na svátek Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se konalo
slavnostní svěcení nové věže, při kterém byly přečteny nové pamětní listiny.
Den poté, v sobotu 8. června 2013 dopoledne, s využitím těžké techniky byla
nová konstrukce věže se zlaceným křížem a pozlacenou makovicí (ukrývající
obě pouzdra s poselstvím dalším generacím) vyzdvižena na zdivo hlavní věže.
Tuto událost, při které
musel
být
dočasně
uzavřen průjezd obcí, si
nenechala řada občanů
ujít.
To mělo vlastně za
následek přítomnost i
pana Daňhela. Díky jeho
profesnímu
postřehu
bylo zjištěno, že na
konstrukci hlavní věže
bylo umístěno původní
vedení jímací soustavy
hromosvodu, které již nebylo v nejlepším stavu. Nový vodič však neměli
pracovníci firmy k dispozici a pozdější výměna na věži kostela by byla
prakticky nemožná. Pan Daňhel poskytl ochotně potřebný materiál a práce
mohly po krátkém zdržení pokračovat.
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Celkové náklady opravy obou věží se vyšplhaly na 1.750.000 Kč, z čehož
280.000 Kč činil příspěvek Ministerstva kultury, 200.000 Kč poskytla Obec
Věteřov a Jihomoravský krajský úřad uvolnil 135.000 Kč.
O podrobnější zprávu k této významné události obce jsme požádali
velmistra řádu P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého O.Cr., kterou nám přislíbil
dodat do následujícího vydání zpravodaje.
Zájemci o fotokopie předmětů obsažených ve schránce z roku 1902 se
mohou ozvat na adrese: Luděk Kostiha, Věteřov 219 – buď osobně, nebo
vzkazem do schránky.
„Obec chce prodat Babí Lom !!!“
Takové nějaké zděšení se neslo obcí v tomto roce, aniž by se někteří
pokusili nejprve zjistit a pochopit o co ve skutečnosti kráčí.
Nejde o problém posledních dnů či posledních let – první
dokumentovaný záznam o situaci v této oblasti nalézáme již v zápisu prvního
faráře P. Gustava Hanse do farní kroniky ze dne 6. července 1913. Přikládáme
přepis : Návrh nejdůstojnější biskupské konzistoři, aby tak zvaná „Tavírna“
byla vyloučena z farnosti Věteřovské a připojena k farnosti Želetické. Jsou to 2
domky, které stojí sice na katastru Věteřovském, ale čísla prý mají
Stražovická; v katalogu diecesním jsou připsána k Věteřovu, ale z obyvatel
nikdo se sem nehlásí; děti chodívají do školy Stražovické (ačkoli v r.1913
nechtěli tam přijati žáka Vavříka, který se z Věteřova do Tavírny přestěhoval a
teprve na zakročení zdejší správy školy jej přijali) a všecky úkony (křty,
oddavky, pohřby atd.) se konají v Želeticích. Kromě toho také zaopatřování
odtud bylo by obtížné pro neschůdnou cestu, zvláště v zimě.
Již tehdy bylo tedy některým lidem jasné, že tato část katastru (farnosti)
Věteřova ve své podstatě Věteřovem není. Další známý pokus v novodobých
dějinách byl na popud zastupitelstva Strážovic, ale jejich protějšky z Věteřova
se nedokázaly tehdy shodnout na způsobu řešení a záležitost byla uzavřena …
nikoliv však vyřešena.
Nově byl případ otevřen před pár lety v důsledku zvýšené stavební
aktivity v této oblasti, kdy majitelé nemovitostí tlačili na obec Věteřov, aby
jim povolovala výstavbu, v některých případech již objektů v určité fázi
rozestavěnosti. Snahy o zablokování žádostí do vyřešení odpovědnosti za tuto
lokalitu však nebyly příliš úspěšné. Naopak – tlak ze strany některých
zainteresovaných sílil a mnohdy výrazně překročil hranici dobrých mravů.
Oč ale v tomto případě jde …
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Na jižním okraji obce Věteřov (zčásti přímo u silnice Strážovice-Kyjov) je
několik objektů na samé hranici katastru, jsou to rodinné domky a také
stavby určené k podnikání. Tyto domy mají v evidenci čísla popisná dle
číslovacího plánu katastru Věteřov, což je v souladu s katastrem nemovitostí.
Občané v nich bydlící však mají trvalé bydliště uvedené jinde – v naprosté
většině na adrese s číslem popisným Strážovic (umístěná i na svých domech).
Tato čísla popisná však na katastru nemovitostí neexistují, jsou fiktivní.
Každá obec je hospodářem na svém území – tedy katastru a musí plnit
různé zákonné povinnosti ve prospěch svých občanů. Zajišťovat je při rozloze
jakou má naše obec, není lehké (hustota osídlení je na k.ú. Věteřov velmi
nízká – 65 obyvatel/km2, jen pro srovnání : průměr okresu Hodonín je 143
ob./km2, průměr Jihomoravského kraje je 160 ob./km2).
Z tohoto pohledu je péče o tak odloučenou lokalitu dost komplikovaná
a nese s sebou i finanční náklady. Přesto se nabízí jako jedna z variant řešení:
1. Obyvatelé lokality se stanou regulérními občany Věteřova – verzí této
varianty je vytvoření tzv. místní části obce Věteřov (doufejme ale, že ne
takovou jakou je osada Archlebov-Žandovský mlýn, kde většina
popisných čísel náleží do Ždánic).
2. Lokalita bude přičleněna ke k.ú. Strážovice náhradou za jiné území
o stejné rozloze – obyvatelé zůstanou občany Strážovic, jejich domy
dostanou platná popisná čísla v rámci tzv. překatastrování (úprava
hranic katastrů obcí).
3. Ponechat současný stav = „neřešení“
Situace se začala projednávat i na zasedáních zastupitelstva a z toho vzešel
v úvodu zmíněný poprask. Dokonce se objevily snahy o sepsání jakési petice,
která však nakonec byla dle jejích organizátorů vlastně prý jen pouhým
neoficiálním prohlášením. Z nějakých neznámých důvodů byla celá záležitost
prezentována velmi účelově se snahou přesvědčit občany o špatných
úmyslech spojených s variantou překatastrování.
Bylo pozoruhodné, že i někteří z těch, kteří se rozhodli svým podpisem
vyjádřit nesouhlas s překatastrováním se později velmi divili, když měli
možnost se s problematikou blíže seznámit a pochopit podstatu problému:
- Především nejde o prodej území – v lokalitě jsou výlučně soukromé
pozemky, obec tam má jedinou parcelu o rozloze několika m2 ; vlastníci
parcel navíc nejsou až na ojedinělé výjimky občany Věteřova.
- Nejednalo by se o celou lokalitu (od vysílače až po hranici katastru), ale
pouze o stavební parcely s domky a nezbytné plochy kolem.
Jen pro představu, hrubým odhadem by šlo asi o 20% lokality Babí Lom.
9
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- Posunutím hranic katastru nejsou nijak dotčena práva majitelů těchto
pozemků – nic nebrání tomu, aby dům s dvorkem byl na katastru obce
Strážovice a sad za domem na katastru obce Věteřov.
- Ve hře je totiž především záchrana historicky významné lokality s
nálezy z mladší doby kamenné před zdevastováním stavební činností.
Věděli jste, že se zde také nachází biokoridor (myslivecky vexl)? Což je
území, které sice neumožňuje rozhodující části organismů trvalou
dlouhodobou existenci, avšak poskytuje jim úkryt a umožňuje jejich
migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť, s nimiž
dohromady tvoří územní systém ekologické stability krajiny.
Vzhledem ke vzrušené atmosféře v obci bylo svoláno setkání s občany, jehož
jediným závěrem bylo sepsání žádosti adresované představitelům obce
Strážovice, aby občané žijící v této lokalitě dali do pořádku čísla popisná na
svých domech. Toto je vlastně první krok k řešení situace dle varianty 1.
Víceméně očekávanou reakcí byla odpověď, sepsaná jejich právním
zástupcem, že toto je zasahování do jejich práv a že oni občany Věteřova
nikdy nebyli a nebudou. Není přitom bráno vůbec v potaz, že došlo
k zásadnímu porušení řady zákonných předpisů.
Logické z hlediska polohy je, že se místní občané hlásí se všemi
potřebami na Obecní úřad Strážovice – ovšem ne v případě povolování
staveb . Také agenda přidělování čísel byla řešena OÚ Strážovice. A těžko si
lze představit, že by místní jako korespondenční adresu měli uveden Věteřov.
Která doručovatelka by tyto adresy našla bez znalosti místních poměrů?
Varianta 2 by vyžadovala určitý čas (příklady z jiných obcí uvádí dobu
minimálně 1 rok) a o související náklady by se musely rozdělit mezi obě obce.
Příslušná procedura je ovšem jako nejčistší možná doporučována příslušnými
státními orgány a úřady.
Varianta 3 je nejhorší, protože problém pouze odsune. Navíc se obec
jako hospodář na svém území vystavuje postihu ze strany státních orgánů:
- nesoulad ve státních registrech lze posuzovat jako špatnou správu
majetku
- správa daní (daně z příjmu právnických a fyzických osob) je
v naprostém nepořádku, protože občané a podnikatelé žijící či sídlící
v této části katastru Věteřov odvádí daně do Strážovic
To vše je ale podružné. Vzniklý problém především narušuje sousedské
vztahy. Dobří sousedé by se měli umět domluvit. Ale pokud se místo nich
začnou bavit mezi sebou právníci, je někde něco špatně…
Dagmar Kostihová, místostarostka
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Ohlédnutí za činností kulturního výboru v roce 2013
První akcí nově zvoleného kulturního výboru spolu s mateřskou školou a
mužským sborem byl na ukončení roku 2012 uspořádán Živý betlém v kostele
a Zpívání u vánočního stromu.

Začátkem února 2013 jsme pořádali ve spolupráci s MŠ dětský karneval.
Děti se sešly v hojném počtu a nápady maminek, jak vystrojit své děti do
masky, byly okouzlující. Bylo připraveno mnoho soutěží, tombola a nejlepší
masky byly odměněny.

Pro milovníky dobré slivovice kulturní výbor za účasti družební obce Plavecký
Peter uspořádal v polovině dubna košt slivovice. Akce byla doprovázena
zpěvem mužského sboru a hudební produkcí pana Fridricha.
11
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Naši sousedé ze Slovenska se také pochlubili zpěvem svého sboru v
doprovodu harmonikáře.

Nejmilejší oslavou z celého roku je přání maminkám ke Dni matek.
Dva měsíce před vystoupením se členky výboru pravidelně scházely s dětmi a
nacvičovaly program. Kytičku v podobě pěkných písniček maminkám
samozřejmě věnovali i naši mužáci. Na závěr každá maminka jako poděkování
obdržela růžičku od účinkujících dětí.

Další společnou akci s MŠ jsme přichystali ke Dni dětí - Dětské odpoledne.
Děti, i s rodiči, měli možnost využít pěkné prostory na školní zahradě a
12
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zasoutěžit si na malém hřišti. Nechybělo vystoupení malých roztleskávaček,
vyhodnocení nejlepších soutěžících a opékání buřtů.
Poslední sobotu v červnu jsme spolu s mysliveckým sdružením Větrov,
místními hasiči a MŠ zorganizovali dlouho připravovaný Pohádkový les.

Účastníci startovali na Močidle, kde dostali mapu trasy. Pěknou
vycházkou lesem se po 9 stanovištích se zajímavými úkoly dostali až k
myslivecké chatě. Zde na všechny čekalo občerstvení a další atrakce – střílení
ze vzduchovky, střelba lukem na cíl, houpání v popruzích, skákací hrad,
přehlídka paroží s přednáškou myslivců a hasičský vůz. Každý dětský účastník
dostal za absolvování pohádkových úkolů pamětí list.
Pod vedením členek kulturní komise vystoupily koncem srpna děti na
Močidle při akci Výlet v Jablůnce pořádanou KDU–ČSL.
V neděli 6. října 2013 jsme se s dětmi 2. stupně ZŠ zúčastnili vědomostní
soutěže o mikroregionu Babí lom v Sobůlkách. Naši obec zastupovali – Adam
a Anetka Kolaříkovi, Anička Abramuszkinová, Terezka Řihánková a Kuba
Musil. V náročném souboji 6 družstev se náš tým umístil na pěkném 3. místě.
Čtrnáct dnů před hody jsme spolu s myslivci uspořádali Drakiádu. Draky
jsme vypouštěli na poli za mysliveckou chatou. Po náročném rozlétávání
draků za téměř bezvětrného počasí, absolvování doplňkových soutěží a
vyhlášení nejlepšího draka bylo příjemným zpestřením akrobatické
předvedení modelu letadla na dálkové ovládání, o které se postaral náš
spoluobčan Karel Svoboda.
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Největší kulturní událostí celého roku jsou velké Krojované hody.
Organizaci hodů letos zastřešoval kulturní výbor. Počasí nám přálo, početný
hodový průvod vedený stárky za doprovodu DH Nenkovjanka a mužského
sboru prošel celou vesnici. Večer jsme se v hojném počtu sešli v sále při
bujaré hodové zábavě. Hody byly zakončeny nedělní slavnostní mší svatou s
účastí krojované chasy. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
hodů. Stárkům a chase za předvedení věteřských zvyků a tanců, rodičům
všech krojovaných, tetičkám za žehlení krojů a oblékání děvčat. Mimořádné
poděkování patří také paní Válkové za vázání šátků a paní Urubkové za
přípravu hodového stromu.
Tradičním zakončením letošního roku bude Zpívání u vánočního stromu v
neděli 29. prosince.
Velkou pochvalu uděluji všem dětem, za jejich výkony i nadšení s jakým
účinkovaly na kulturních akcích.
Na závěr chci poděkovat mysliveckému sdružení Větrov, vedení MŠ
Věteřov a SDH Věteřov za spolupráci při organizaci akcí pro děti.
Poslední poděkování patří členkám kulturního výboru za jejich ochotu,
snahu a pomoc při organizaci všech akcí. Jsou to: Zdeňka Moudrá, Míša
Kadlčíková, Olga Kupková, Alena Pospíšilová a Pavlína Kostihová.
Napsala: Anna Koutná, předsedkyně kulturního výboru
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Podzim v naší mateřské škole
V letošním školním roce 2013/2014 je v MŠ zapsáno 12 dětí. Školní rok
jsme s dětmi zahájili návštěvou divadelního představení v ZŠ Archlebov.
Září a říjen jsme věnovali vycházkám do přírody a sběru přírodnin. S
pomocí rodičů jsme uspořádaly výstavu „podzimníčků“ a dalších přírodních
dekorací.
Drakiáda, která se uskutečnila 12. října, se všem moc líbila.
Radost jsme měli i se sklizně mrkve ze školní zahrady, byla jí plná bedna.
Děti zaujal i ekologický program /třídění odpadu/, který v MŠ předvedlo
kyjovské sdružení Slovácko v pohybu.
Rodiče s dětmi si také zvykli na pravidelné výpůjčky knih, které do MŠ
zasílá Okresní knihovna v Hodoníně.
Všichni se už zase nejvíce těšíme na nadcházející adventní dobu s
mikulášskou a vánoční nadílkou a se všemi krásnými zvyky a tradicemi.
Vedoucí učitelka Ivana Moudrá
TJ Sokol Věteřov
Letošní rok se nenávratně blíží svému konci a přichází tak čas
bilancování. Pojďme se tedy společně podívat, jak se v roce 2013 vedlo
našemu fotbalovému mužstvu TJ Sokol Věteřov.
Sezonu 2012/2013 zakončil TJ Sokol na 6. místě se ziskem 42 bodů.
Oproti předchozímu ročníku to znamená zlepšení o 3 pozice a také o 4 body
navíc. V celkovém součtu se dá hovořit o dobrém umístění, nicméně mohlo
být ještě lepší. Nejvíce nás už tradičně srážely venkovní zápasy, ve kterých
jsme dokázali zvítězit pouze dvakrát. Na rozdíl od toho v domácím prostředí
se nám velmi dařilo, všechny body si z Věteřova odvezl jen vítěz soutěže
Mikulčice. Ke zlepšení došlo i co se týče disciplíny. Dohrávat zápasy v oslabení
nebylo u nás předtím nic neobvyklého. Díky tomu se počet červených karet
snížil z pěti na “pouhé” dvě. Podíváme-li se na hráčské statistiky, nejlepším
střelcem týmu byl František Luža s 15 góly. Nejvíce zápasů (všech 28) odehrál
brankář Zbyněk Schiel.
Letošní sezona přinesla oproti minulým letům jednu podstatnou
novinku v podobě změny formátu soutěže. IV. třída byla rozdělena na dvě
skupiny po sedmi týmech, hraje se tedy místo klasického dvoukolového
systému čtyřkolově. Po dosavadních odehraných 13 kolech je TJ Sokol na 3.
15
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místě se 17 body, ztráta na druhé místo už však činí 7 bodů. Největší potíže
nám aktuálně dělá střílení branek, kterých máme na kontě nejméně ze všech
týmů. To by měl být jeden z hlavních cílů, co zlepšit v jarní části soutěže.
Dalším vážným problémem byla malá účast hráčů na zápasech, což se
negativně projevovalo hlavně při výběru základní sestavy a střídání. V závěru
podzimu se však podařilo získat tři nové hráče a částečně tak zaplnit chybějící
místa v kádru. Je tedy pořád na čem pracovat a co se týká sportovních
výsledků, můžeme se ještě ve druhé polovině soutěže pokusit zabojovat
alespoň o druhou příčku.
Více informací o našem klubu se můžete dozvědět na stránkách
www.sokol-veterov.cz . Najdete zde přehled všech zápasů, kompletní
statistiky hráčů i fotogalerii.
Tabulka IV. třídy sk. A po podzimní části:
1. Čejkovice
13 11 0
2
33:12
33
2. Lužice
13 7
3
3
33:16
24
3. Věteřov
13 5
2
6
20:19
17
4. Strážovice
13 5
1
7
27:42
16
5. Sudoměřice
13 4
3
6
23:27
15
6. Vřesovice
13 5
0
8
28:40
15
7. Archlebov
12 2
3
7
21:29
9
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na
chodu klubu, vedení, hráčům a ostatním členům. Zapomenout nelze ani na
naše skvělé fanoušky, bez jejichž podpory bychom se neobešli.
Jménem TJ Sokol Věteřov přeji příjemné prožití svátků vánočních a
všechno nejlepší v novém roce 2014.
Bc. Pavel Potáček ml.
Kulturní akce MO ČSSD v roce v 2013
Během uplynulého roku 2013 pořádala strana MO ČSSD ve Věteřově
tyto společenské akce.
Začátkem února jsme uspořádali spolu s OVV ČSSD Hodonín výroční
desátý ples. Místo předtančení nám na úvod předvedla vystoupení skupina
děvčat z Kyjova pod vedením Nely Kostihové. Ve druhém vstupu pak zatančily
světelnou show. O bohatou tombolu se postarali domácí členové a sponzoři z
okolních organizací. Tímto bych ráda všem dárcům a sponzorů poděkovala.
Plesu se také zúčastnilo vedení ČSSD.
16
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Další společnou akcí s OVV Hodonín byl košt vín konaný 11.5.2013.
Pozvané mužské sbory z Archlebova Vacenovic, Želetic a domácí doprovázela
cimbálová muzika z Vacenovic. Při hromadném zpěvu všech sborů mrazilo v
zádech. Milovníci dobrého vína a zpěvu si určitě přišli na své. K ochutnávce se
sešlo přes 220 vzorků vín.

17

Věteřský zpravodaj – 14/2013

Tradicí se stalo také sportování a to v turnaji ve stolním tenise. Tento
rok plánujeme akci na sobotu 28.12.2013. Všichni sportovci i nesportovci jste
srdečně zváni.
Za MO ČSSD, místopředsedkyně Anna Koutná
Rok 2013 a činnost mysliveckého sdružení Větrov Věteřov
Rok 2013 se chýlí ke svému závěru - je čas honů a myslivci tak vlastně
uzavírají rok.
Vzhledem k problematickému jaru nebyly přírůstky zvěře nijak závratné.
Bohužel, v dnešní době - a to je celorepublikový problém - si svůj díl vzali již
tak přemnožení a protěžovaní dravci. Tyto a další faktory se podepsaly na
stavech odlovené zvěře. K dnešnímu dni bylo odloveno 5 srnců + jeden
uhynulý kus - plánovaný odlov byl 5 kusů, 4 srny, 1 sele a 1 lončák prasete
divokého a na honech 4 kachny divoké, 5 bažantů a 4 slepice. Podařilo se
odlovit 5 lišek.
Velký počet zvěře- ať drobné nebo spárkaté ukončí svůj život v blízkosti
silnice po srážce s vozidlem. V katastru naší obce je pro zvěř vysoce rizikové
okolí remízu u Cihelny a průjezd lesem do Sobůlek, smutný primát co do
počtu sražených kusů má Hrachovec s přetíženou státní silnicí. Zvěř často
přebíhá cestu, čemuž prostě nelze technicky zamezit - ať již při cestě za
potravou, nebo při přirozené migraci.
Častokrát však je zcela bezohledně a cíleně rušena a i štvána
pseudomilovníky přírody a rádoby turisty. Naše krásná obec má štěstí, že
obhospodařovaná honitba se skládá jak z polních ploch, tak z lesa a z remízů
a zvěř toto vše bohatě využívá. Uvědomme si, že při procházkách a toulkách v
okolí obce ať na poli, nebo v lese se pohybujeme v prostředí, kde - pokud se
chováme tiše a klidně - můžeme potkat zvěř srnčí, černou a i ze Ždánického
lesa procházející vysokou.
Po celém katastru obce obhospodařujeme systém zásypů a krmelců, které
neslouží jako noclehárny, ale jako krmiště pro zvěř. Bez těchto zařízení by
přezimování zvěře bylo velmi těžké.
Žijeme v kulturní krajině dnes již zcela přetvořené člověkem - šťastnými
i nevhodnými zásahy. Zvěř však bez péče člověka nemá šanci na přežití. Při
pohybu v přírodě se prosím chovejme ohleduplně - ať hluk, na volno venčící
psi, terénní technika, odpadky - to vše stresuje zvěř a také kazí celkový dojem
z přírody, která je zde pro všechny.
18
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Nejen péči o zvěř a honitbu, ale také společenským životem se snažíme
zvelebovat život v naší obci. Ať to bylo dopolední svěcení obnovené studánky
pod Skalami 29.6.2013, kdy za krásného počasí proběhla tato malá slavnost
zakončená žehnáním pramene a honitby s fanfárami, nebo ve spolupráci s
kulturní komisí a hasiči odpoledne pořádání Pohádkového lesa pro naše
nejmenší a nejen pro ně. 5.1.02013 se podařilo zorganizovat zájezd do
Jeseníků a navštívili jsme jak unikátní přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně,
tak pivovar Holba v Hanušovicích. (v pivovaru bohužel nebylo možno
ochutnat pivo v přímém přenosu a museli jsme tento drobný nedostatek
napravit v pivovarské restauraci). A také jsme byli nápomocni občerstvením a
zázemím při letošní Drakiádě 12.11.2013. Všechny tyto akce by však nebylo
možno uskutečnit bez pomoci jak Obecního úřadu a kulturní komise, tak i
dalších Věteřáků a nejen jich. Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za
projevenou přízeň v tomto roce, a těšíme se na další připravované akce v
roce příštím.
Lovu Zdar!
Myslivci MS Větrov Věteřov
Onyx na cestách …

19

Věteřský zpravodaj – 14/2013

Dne 19. ledna 2013 se v zasedací místnosti OÚ uskutečnila přednáška o
Islandu. Sešlo se kolem 30 zájemců, kteří si přišli poslechnout mé vyprávění o
cestování po tomto severském ostrově. Při promítání snímků jsem
zúčastněným přiblížil tamní přírodu, zvyky a také nevšední zážitky spojené s
putováním s krosnou na zádech nejen po islandských ledovcích.
9. června 2013 jsme vykonali v pořadí již třetí botanickou exkurzi.
Tentokrát nebyla směřována do blízkého okolí Věteřova, ale celkem 9
účastníků se vypravilo auty na národní přírodní památku Na Adamcích poblíž
Želetic. Tato sedmihektarová step je velmi významné území s mnoha
vzácnými druhy rostlin i živočichů. Návštěvníci byli okouzleni velkým
množstvím růžově kvetoucích a vonících třemdav, hustými trsy vlajících
kavylů a mnoha dalšími vzácnými rostlinami.

Na začátek příštího roku – přesněji v neděli 16.2.2014 od 14 hodin opět
v zasedací místností připravuji další přednášku, tentokrát o Bajkalu. Bude
popisovat zážitky z cesty po východní Sibiři. Společně s Libou Vám
promítneme snímky z této vzdálené země a pokusíme se okrášlit promítání o
zajímavé a veselé historky z putování po východním Rusku. Projedeme
společně transsibiřskou magistrálou z Moskvy až do Irkutsku, projdeme
sibiřské pohoří Sajany a buddhistické chrámy, ale především se podíváme na
nejhlubší jezero světa - dálný Bajkal, kde jsme strávili nejvíce času.
… tady je malá ochutnávka … Šamanská skála na Bajkalu
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Těšíme se na Vás
Ing. Jan Hájek, Ph.D.
Společně a efektivně v oblasti rozvoje soc. služeb na Kyjovsku
Tento článek je věnovaný problematice sociálních služeb na Kyjovsku a
plánování rozvoje těchto služeb prostřednictvím metody zvané komunitní
plánování. Přestože se informovanost o sociálních službách v posledních
letech na Kyjovsku zlepšila, pojďme si připomenout, co to vlastně sociální
služba je.
Posláním sociálních služeb je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální situaci (např. z důvodu věku, zdravotního
postižení, pro krizovou životní situaci), zlepšovat kvalitu jejich života a
zabraňovat sociální izolaci. Sociální služby pomáhají těmto lidem žít běžným
životem - navštěvovat školy, pracovat, účastnit se kulturního života, starat se
sám o sebe a o domácnost. Sociálními službami jsou např. pečovatelská
služba, osobní asistence, azylový dům, telefonická krizová pomoc či sociální
poradenství.
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V zákoně o sociálních službách je uvedeno celkem 33 sociálních služeb, z
toho na Kyjovsku je zastoupena polovina z nich. Informace o sociálních
službách poskytovaných v regionu Kyjovska lze získat např. na Městském
úřadě v Kyjově (odbor sociálních věcí a školství) a u všech poskytovatelů soc.
služeb.
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního
poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího
předcházení.
Kdokoliv z nás se může ocitnout v tíživé sociální situaci, kterou nebude
schopen řešit vlastními silami, ani za pomoci blízkého okolí. Proto je důležité
mít potřebné služby v dosahu.
Vhodnou metodou, která umožní rozvíjet soc. služby tak, aby
odpovídaly místním podmínkám a potřebám občanů, je metoda
komunitního plánování. „Komunitní“ znamená, že na rozvoji sociálních
služeb v dané lokalitě (= komunitě, v našem případě Kyjovsko) se podílejí
zástupci všech stran, kterých se sociální služby dotýkají, a kteří chtějí přispět k
jejich zlepšení. Jsou jimi poskytovatelé (ti, co sociální službu provozují),
zadavatelé (ti, co sociální službu zadávají, zřizují či platí, tzn. zástupci měst a
obcí Kyjovska), uživatelé (ti, co sociální službu využívají) a také veřejnost, jíž
není téma sociálních služeb lhostejné.
Zjednodušeně jde o zmapování nabídky sociálních služeb v regionu a
zároveň zmapování poptávky. S ohledem na finanční prostředky, které
mohou být na sociální služby vynaloženy, vzniká v rámci společných jednání
tzv. komunitní plán, který je jakousi dohodou mezi uživateli, zadavateli a
poskytovateli o podobě sociálních služeb v příštích několika letech. Jde o
kompromis přání a možností. Metoda komunitního plánování zajišťuje, že
finanční prostředky na sociální služby budou vynakládány efektivně, pouze na
to, co je opravdu potřebné.
Obec s rozšířenou působností Kyjov komunitně plánuje od roku 2007, a
to se zapojením všech 42 obcí Kyjovska. Koncem minulého roku byl vydán již
2. komunitní plán (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do
roku 2015). V rámci komunitního plánování na Kyjovsku se pravidelně
scházejí 3 pracovní skupiny v návaznosti na tyto oblasti podpory a péče:
I. Oblast podpory a péče pro děti a mládež do 26 let, rodinu fungující,
rodinu v problémech, osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
II. Oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(tělesným a smyslovým - zrakovým a sluchovým)
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III. Oblast podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním a s
mentálním postižením.
Proces komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku je v
současné době zajištěn díky realizaci projektu financovaného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ,,Rozvoj sociálních služeb na
Kyjovsku, II. etapa". Díky projektu jsme mohli v letošním roce mimo jiné
aktualizovat Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska, který
nabízí přehled poskytovatelů sociálních, zdravotnických, pedagogických a
dalších souvisejících služeb v regionu Kyjovska. Adresář je zdarma k dispozici
na Městském úřadě Kyjov a v Informačním centru města Kyjova.
Komunitní plány, Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska,
Analýzy potřeb realizované v roce 2012 a další dokumenty vztahující se ke
komunitnímu plánování na Kyjovsku jsou k dispozici na internetových
stránkách www.pomocobcanum.kyjovsko.cz nebo www.mestokyjov.cz v
sekci Komunitní plánování. V případě dotazů, připomínek či námětů k této
problematice můžete kontaktovat koordinátorku komunitního plánování
sociálních služeb Kyjovska Mgr. Věru Lungovou (MěÚ Kyjov, Odbor sociálních
věcí a školství, tel. 518 697 571, e-mail: kpss@mukyjov.cz ).
Pozn.: Příspěvek na péči, dávka poskytovaná osobám závislým na pomoci
jiné osoby na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci, se od
ledna 2012 vyplácí na pobočce Úřadu práce v Kyjově (nikoliv na městských
úřadech), Jungmannova 1310/10 (budova České pojišťovny). Stejně tak si na
tomto místě můžete vyřídit dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné
nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
Mgr. Věra Lungová
Beseda u stařenky
Kdy tento projekt vlastně vznikl, se dá říct jen těžko.
V podstatě se začal rodit již se založením obecního muzea při příležitosti
sjezdu rodáků a od té doby je s ním úzce spojen. Nádherné věci, které se mi
totiž přitom dostávali do rukou, a dýchaly minulostí, ve mně navodily
vzpomínky na dětství a atmosféru, nedělních návštěv u stařenky. Následně
jsem si uvědomila kolik těchto věcí, zkušeností i vzpomínek časem
nenávratně mizí. To byl takový první impuls pokusit se zachytit ještě aspoň
střípky této minulosti.
Prvním dokumentárním pokusem byl videozáznam vázání krojových
šátků „turečáků“. Našla se parta správně nadšených kamarádek, které si tuto
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dovednost chtěly osvojit, a paní Josefa Válková byla velmi ochotná je to ve
volných chvílích naučit.
Pak jsem dostala nečekaně dobrý tip – natočit si klasické vaření povidel
z trnek. Tomu nešlo odolat a díky komparsu  ve složení manželé Růžena a
Jan Humeníkovi, manželé Anna a Josef Blahutkovi a paní Anna Svobodová
vzniklo povedené dílo.
U manželů Marie a Jiří Bábíčkových jsem si mohla na kameru zachytit
draní peří, tak jak se dřív dralo snad v každé domácnosti. Velmi cenné však
bylo i typické sousedské povídání při této práci, takže mi ani nepřišlo, že jsem
zde strávila přes dvě hodiny.
O pletení ošatek se ve Věteřově ví, živila se tím dřív nejedna rodina. Jak
se to ale vlastně dělalo a co k tomu bylo všechno potřeba, však již tak známé
není. Paní Marta Kellnerová nám v muzeu názorně ukázala podrobně celý
postup a také si přinesla materiál i nářadí. Obdivovali jsme její zručnost a také
zkušenost při přípravě. Nutno říct, že to nebyly lehce vydělané peníze.
Manželé František a Pavlína Kostihovi nám umožnili natočit si klasickou
domácí zabíjačku. Toto je druh rodinné oslavy, který ze současných
domácností již také postupně mizí.
Před časem jsme natočili i rozhovor s paní Marií Kašíkovou při jejím
vzpomínání na válečné roky (výtah z tohoto rozhovoru jsme přetiskli ve
12tém čísle zpravodaje).
Materiálu je tedy poměrně dost a ještě víc je dalších témat, které za
zdokumentování stojí. Narazili jsme však na jeden problém a to technický.
Zpracování videonahrávek je možné zadat nějaké agentuře, ale nemáte pak
možnost příliš ovlivnit, co se tam při stříhání dostane. Nebo si to dělat sami,
ale pak je nezbytné mít potřebné technické vybavení. Obecní kamera je na
velmi slušné úrovni a v poslední době byl pořízen i kvalitní fotoaparát.
Zbývalo tedy potřebné počítačové vybavení a odpovídající stříhací software.
Z projekční techniky pak je již na obci datový projektor, takže zbývalo sehnat
ještě vhodný přehrávač.
Zkusila jsem proto žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Tento
dotační program je čerpán ze Státního zemědělského fondu a místně je řídí
Místní Akční Skupina Kyjovské Slovácko v pohybu.
Projekt se podařilo obhájit a na celkové náklady 87.000 Kč jsme obdrželi
dotaci 60.500 Kč.
Beseda u stařenky slavila však ještě další úspěch – po loňském ocenění
obecního muzea v soutěži Vesnice roku jsme se na letošní klání s muzeem
nijak zásadně nepřipravovali. Jelikož ale komise měla muzeum v rámci
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hodnocení také navštívit, připravili jsme pro ně projekci sestřihu
videonahrávek. Členy komise to zaujalo naprosto nečekaně a výsledkem bylo
mimořádné ocenění „za dokumentaci místní etnokulturní tradice“ a finanční
odměna.
Nemůžu však zapomenout na setkání s některými z Vás pořádaná pod
stejným názvem … Beseda u stařenky. Již jsme si povídali o krojích, vánočních
tradicích a naposled to bylo o vaření a starých receptech. Jsou pro mě velkým
zdrojem inspirace. Tyto besedy budou určitě pokračovat a budeme se snažit
najít i témata „pro stařečky“ .

Přeji Vám krásné a hlavně požehnané vánoce v kruhu Vašich nejbližších, do
nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Dagmar Kostihová
INFO zpravodaje
Volnou přílohou je opět aktuálně platný jízdní řád linky 660 IDS JMK.
Jakékoliv problémy s doručováním zpravodaje (nebyl doručen,
poškozený výtisk, požadavek na dodání dalšího výtisku) hlaste prosím na
obecním úřadě.
A co na závěr … pěkné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Budeme se opět těšit při dalším vydání zpravodaje.
25

