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Slovo starosty
Milí spoluobčané, letošní rok byl bohatý na události a změny v
naši obci. Veškeré přípravy jsme soustředily zejména na oslavy 880.
výročí vzniku naši obce.
K této příležitosti bylo upraveno prostranství za školou u kabin. Na tuto
akci jsme získali dotaci 550 000,-Kč ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.
Další úprava byla naplánována uprostřed dědiny. Obnova zvoničky, s
úpravou okolí. Na tuto akci jsme dostali dotaci z programu Rozvoje
venkova 141 000,-Kč. Novou zvoničku nám ještě požehnal odcházející
náš pan farář Josef Šedivý, v té době již velmistr a generál Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou.
K příležitosti oslav bylo také slavnostně otevřeno obecní muzeum.
Mé poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách oslav
Sjezdu rodáků, dále pak hostům a všem, kteří se těchto oslav
zúčastnili. Velké poděkování patří sponzorům – Zemagro Strážovice,
Vinařství JUDr. Blanka Ďurinová, Petr Staněk a Jihomoravský kraj za
poskytnuté dotace na tyto oslavy.
Již tradičně se naše obec účastní vystupování na Slováckém roku
v Kyjově. Mé poděkování patří všem krojovaným za hojnou účast a
úspěšnou prezentaci naši obce. Přál bych si, abychom i nadále
udržovali tradici a čistotu našeho kroje.
Začátkem srpna jsme přivítali v naší obci nového pana faráře Mgr.
Víta M. Červenku O.Praem. Věřím, že naše spolupráce bude tak dobrá
jak s předcházejícím panem farářem.
Závěrem ještě jedno poděkování Jihomoravskému kraji za
provedení přeložky sloupu v Jablunce. Za provedenou přeložku jsme z
obecní pokladny ušetřili 246 000,-Kč.
Vážení spoluobčané, prožíváme nejkrásnější období v roce, proto
bych Vám chtěl popřát krásné a spokojené prožití svátků vánočních v
kruhu svých blízkých. Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Než přivítáme nový rok, přijměte pozvání na tradiční setkání u
vánočního stromu před školou, které se uskuteční 30. prosince v 16.00
hod.
S přáním všeho dobrého Josef Lejska.
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Opatská benedikce – Praha
Dne 14. září 2011 vyrazilo autobusy i osobními auty několik set
farníků z farností Věteřova a Želetic u Kyjova i dalších obcí do Prahy,
aby se zúčastnili slavnostního uvedení do úřadu – Opatské benedikce
z rukou pražského arcibiskupa a primase českého Dominika Duky.
Chtěli být prostě při historicky významné události, která se týkala
„jejich“ faráře P.Josefa Šedivého.
Překážkou pro ně nebyla ani vzdálenost
ani fakt, že se jednalo o běžný pracovní
den a řada z nich přijela i v krojích. Bylo
zřejmé, že tak hojnou účast (odhady
hovořily o 500 účastnících) nemůže kostel
sv. Františka z Assisi na Křižovnickém
náměstí pojmout. Proto bylo nádvoří
křižovnického kláštera vybaveno stany
s velkoplošnými obrazovkami, na kterých
mohli
účastníci
sledovat
slavnostní
bohoslužbu.
Té se účastnilo mnoho českých a
moravských biskupů a opatů a velký počet
kněží. Četní byli i zástupci maltézského a lazarského řádu. Nechybělo
ani velké množství řádových sester. Apoštolskou nunciaturu
zastupoval její poradce Mons. Dennis Kuruppaserg.
Po obřadu se nádvoří proměnilo ve velkolepou oslavu, při které se
hrálo, tančilo a zpívalo v nádherné atmosféře naplněné srdečností a
upřímností. Výborná organizace akce a bohaté občerstvení také
přispěly k tomu, že poslední farníci odjížděli až v pozdních hodinách.
Všechno ale začalo ve
skutečnosti o pár měsíců dřív
– tedy přesně 20. června
2011, kdy kongregace pro
instituty zasvěceného života a
pro společnosti apoštolského
života jmenovala
J. M. PharmDr. Mgr.
Josefa Šedivého, O.Cr.
48. velmistrem a generálem
Rytířského řádu Křižovníků s
červenou hvězdou.
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Sjezd rodáků 2011
Na začátek prázdnin o
víkendu před svátkem Cyrila
a Metoděje byl stanoven
termín pro konání sjezdu
rodáků, který se v naší obci
uskutečnil po dlouhých 49-ti
letech. Přípravy byly pečlivé,
jelikož jen málokdo si uměl
udělat představu, co vše
s tím bude spojeno. Nutno
ale uznat, že se to vyplatilo a
oslavy
se
vydařily.
Počasí také přálo, jen nedělní
déšť si vynutil přesunutí
folklórního programu do sálu
tělocvičny školy, což ale příliš
nevadilo.
Oslavy byly zahájeny
v sobotu
slavnostní
pobožností žehnání nové
zvoničky,
která
navodila
atmosféru historie, protože o původní zvoničce, která zde stávala dřív,
víme již jen z vyprávění našich předků.
Vlastní
pobožnost
sloužil J. M. Josef
Šedivý, zpěvem ji
doprovodil
mužský
sbor Věteřov. Od
zvoničky se účastníci
přesunuli průvodem
za
doprovodu
dechové
hudby
Sobulanka ke škole.
V čele
defilovaly
mažoretky ze Ždánic.
Foto : Hodonínský deník
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Program před školou zahájily mažoretky svým dynamickým
vystoupením s působivou choreografií a po úvodním slovu starosty
Josefa Lejsky zavzpomínala na rozsáhlou historii obce paní učitelka
Bábíčková. Následovalo milé vystoupení našich nejmenších a pak už
všichni netrpělivě čekali na slavnostní otevření obecního muzea.
Místostarostka obce Dagmar Kostihová přivítala všechny přítomné a
stručně se zmínila o tom, proč a jak obecní muzeum vznikalo.

Poté požádala čestné hosty – Velmistra a generála Rytířského řádu
křižovníků s červenou hvězdou PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého O.Cr.,
ThDr.Jana Hradila, Th.D., biskupa Církve Československé husitské a
starostu města Újezd u Brna, Ing. Zdeňka Škromacha, místopředsedu
Senátu Parlamentu ČR a Mgr. Jiřího Jandu, člena zastupitelstva
Jihomoravského kraje, aby spolu se starostou obce Josefem Lejskou
slavnostně otevřeli obecní muzeum.
Zároveň byla zpřístupněna místní knihovna, kde bylo možné
nahlédnout do starých obecních kronik, na chodbách byla připravena
galerie fotografií z různých oblastí života a historie obce a v zasedací
místnosti byla promítána filmová kronika obce. K tomu všemu bylo
připraveno pro návštěvníky malé občerstvení, kterému dominovaly
zejména tradiční beleše a „oškorušovice“.
6
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V podvečer začal estrádní pořad Věteřáci – Věteřákům.
Na jeho začátku připomněla místostarostka ty naše spoluobčany, kteří
stáli v čele obce, ale těchto dní se již nedožili. Od posledního sjezdu
rodáků se jich vystřídala pěkná řádka :
- Josef Moudrý, předseda v letech 1964 – 1969
- Josef Müller, předseda v letech 1970 – 1971
- Josef Šlampa, předseda v letech 1971 – 1976
- MVDr. Jaroslav Uhýrek, starosta v letech 1990 – 2002
Starosta obce poté předal čestné plakety těm občanům obce, kteří
významným způsobem přispěli k jejímu rozvoji :
- Janu Vavřinovi, předsedovi obce v letech 1952, 1957 – 1964
- Josefu Blažkovi, předsedovi obce v letech 1976 – 1986
- Vladimíru Janouškovi, předsedovi obce v letech 1986 – 1990
- Karlu Malíkovi, starostovi obce v letech 2002 – 2006
... všem za práci na rozvoji obce
- Velmistru a generálovi Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou v Praze Josefu Šedivému za duchovní růst farnosti a
obce, za výbornou práci s dětmi a nevšedně lidský přístup ke
všem, kteří se na něj se svými potřebami obraceli
- manželům Jiřímu a Marii Bábíčkovým za celoživotní výchovu dětí
a mládeže, za udržování tradic obce Věteřov
- Josefu Kudrovi za celoživotní obětavý varhanní doprovod při mši
svaté a vedení kostelního sboru
- Ing. Josefu Šnejdarovi – za celoživotní práci, kterou zviditelnil
obec Věteřov (řídil stavební práce při přestavbě a rekonstrukci
budov Národního divadla a Nové scény v Praze)
- Marii Mrkusové za dlouholetou a obětavou práci při udržování
tradic a kroje
- Opatovi kláštera premonstrátů v Nové Říši Mgr.Marianu Rudolfu
Kosíkovi O.Praem za dlouholetou obětavou práci duchovního
správce farnosti Věteřov (plaketa mu byla předána při mši svaté
následující den)
Následovalo dvouhodinové pásmo zábavy, kterým provázeli
osvědčení moderátoři „Bohdalka a Dvořák“ v podání Dagmar
Kostihové a Josefa Vavřiny. V úvodu vystoupil Mužský sbor Věteřov a
pak rodák Roman Luža se svými kamarády ze skupiny ŠU-FA.
Děti MŠ a ZŠ si pod vedením paní učitelky Hany Kolaříkové a Jany
Lužové připravily pohádku Zlatovláska a po nich následovala plejáda
slavných jmen : Suchánek–Gencer /Hanka Koutná a Anetka Kašíková/,
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Karel Gott a Marcela Holanová /David Řihánek a Honza Jurutka/, Petra
Janů a Věra Špinarová /Gábina Řihánková a Jana Kořínková/.
„Kluci v triku“ si připravili gymnastické číslo pod vedením Hanky
Kolaříkové a pak diváci shlédli ukázku latinsko-amerického tance,
v podání Zuzany Jurutkové a Davida Macka.
Takto třeba vypadali Lojza a Líza /Jana Kořínková a Luboš Srnec ;
kytara Ondřej Kostiha/

Dále diváci shlédli cvičení aerobiku /Alena a Eva Svobodovy/ a břišní
tanečníky – Vichr z hor /věteřská mládež/.
Následovala parodie na notoricky známé televizní pořady :
o Večerníček – Gabriela Řihánková
o Pat+Mat – Jana Lužová, Anna Pinterová
o Zprávy – Dagmar Kostihová, Josef Vavřina
o Počasí – Jana Kořínková
o Chcete mě – Jaroslav Řihánek, Marek Kostiha
o Hříšný tanec – Anna Koutná, Helena Kašíková
o Tisíc a jedna noc – Hana Kolaříková, Radomír Kolařík
Diváky hráli Aneta Kašíková a David Řihánek
Zlatým hřebem na závěr bylo taneční číslo Trnky, brnky /Jana Lužová,
Olga Kupková, Helena Kašíková, Anna Pinterová, Ludmila Lejsková,
Anna Koutná, Gabriela Řihánková, Jana Kořínková/
Po skončení estrády následovala taneční zábava s dechovou
hudbou Sobulanka.
8

Věteřský zpravodaj – 11/2011

V neděli pokračovaly oslavy slavnostní mší svatou za rodáky,
kterou sloužil opat kláštera v Nové Říši Marian Rudolf Kosík, O.Praem.
Po mši následovala pobožnost na hřbitově.
Od 16 hodin pak byl připraven pořad Folklórní odpoledne, kterým
provázeli Anna Koutná a Helka Kašíková. Ve velmi kvalitním pořadu,
který byl hodnotným kulturním zážitkem se představila samozřejmě
věteřská mládež a mužský sbor a dále vystoupili :
- hosté ze Slovenska – taneční a pěvecký soubor Plavecký Peter,
starostka obce Viera Kollárová přiznala, že od zahájení
spolupráce s Věteřovem se u nich začaly živěji obnovovat
folklorní a kulturní tradice a založili i smíšený pěvecký sbor
- mužský sbor Beseda z Valašského Meziříčí
- mužský sbor z Dambořic
- cimbálová muzika Babí Lom, která se pak starala o dobrou
náladu i po skončení oficiální části pořadu
Za zmínku stojí, že chlapi z věteřského mužského sboru se na těchto
oslavách poprvé představili v nových krojích ušitých podle původního
mužského kroje. Většina z nich si jej pořídila z vlastních prostředků, na
část krojů ale finančně přispěla Obec Věteřov a firma Zemagro.
Zhotovení krojů by ovšem nebylo možné bez ochoty a umu firem :
- Švadlenka Marcela Němcová, Kyjov ; zajištění specifické bižuterie
- Textil Inka Kašparová, Kyjov ; látka na kalhoty a kordule
- Čalounictví Pavel Kramář, Dambořice ; výroba kožených řemenů
- Martin Tomaštík, Josefov ; výroba krojových bot
- Ivana Blanářová, Brumovice ; výšivky a látka na košile
- MIRJA, s.r.o., Želetice ; ušití košil podle původního střihu
- Hedvika Kučerová, Ždánice ; ušití kalhot a kordulí – díky také za
sponzorský dar
Součástí oslav ku příležitosti sjezdu rodáků byly tradiční
Cyrilometodějské hody.
Začaly v úterý 5.7.2011 hodovou mší svatou. Po mši bylo
připraveno pohoštění na farním dvoře a při této příležitosti se také
oficiálně věteřáci loučili se svým farářem P.Josefem Šedivým, který ve
Věteřově působil od roku 1997 a nyní odchází ve své nové funkci
velmistra a generála Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
do Prahy. Již tak dost rozjitřené city vyvolané setkáním se známými při
sjezdu rodáků byly navíc zasaženy další zvláštní směsí sentimentu a
nostalgie. Jak bylo trefně poznamenáno – „rozum to chápe, ale srdce
to nebere ...“
9
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... jedna s posledních společných fotografií s panem farářem Šedivým

... loučení na faře
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Odpoledne pokračovaly hody obecním turnajem, při kterém se utkaly
děti proti svým rodičům a pak horní konec proti dolnímu (bez rozdílu
kategorií a vah ☺). O zábavu pochopitelně nebyla nouze.
V úterý 6.7.2011 uspořádal SDH Věteřov tradiční turnaj družstev
v požárním sportu za účasti mužstev Archlebova, Ostrovánek, Starého
Pelhřimova, Vřesovic, Ždánic, Želetic a Věteřova. V soutěži bylo
možné vidět v akci mužstvo Vřesovic se speciální úpravou výstroje a
výzbroje pro tento sport, dosahované výsledky byly také více než o
poznání lepší.

... a na závěr postřeh jednoho z vzácných hostů sjezdu rodáků
Návštěva, na kterou se dobře vzpomíná
Dne 02. července 2011 jsem byl pozván do obce Věteřov, a tak jsem
chvíli bloudil, než jsem přijel k nádhernému kostelu a ke krásné faře a
zúčastnil jsem se sjezdu rodáků. Ale nejenom to. Bylo to také u
příležitosti otevření „Věteřovského muzea“. Když pominu fakt, že se
prohýbaly stoly nejenom jídlem, ale i dobrým pitím, tak jsem byl
překvapen, kolik lidí je vlastně rodáky Věteřova. U stolu plného jídla
jsem se potkal se senátorem Ing. Zdeňkem Škromachem, který
prokazatelně v danou chvíli nedržel dietu. Dále vedle něj v družném
rozhovoru s paní místostarostkou stál poslanec prof. RNDr. Ivan
Ohlídal, DrSc.
Poté, co jsme se posílili, jsme byli překvapeni, jakým způsobem je
možné připravit nejenom přivítání rodáků, hostí, ale jak je možné
11
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reprezentovat obec i jejím folklórem. Paní učitelka Marie Bábíčková
s krásnou dikcí učitelky přednesla úvodní slova, která nás seznámila
s životem a vývojem obce, ale i s plány do budoucna. Pan starosta nás
přivítal slivovicí („oškorušovicí“), která mi pravda chutnala, ale
vzhledem k tomu, že jsem řídil, pil jsem ji po malých doušcích. A pak,
jak už to bývá, podal jsem si ruku s velice milými lidmi, ale bylo jich
tolik, že jsem si jejich jména nezapamatoval.
Vyvrcholením slavnosti bylo otevření zmíněného regionálního muzea a
najednou člověk, když vešel, tak se mu zastavil čas a uvědomil jsem
si, že to není dávno, co jsme mnohé předměty z toho užívali, a dnes
naše děti ani neví, k čemu sloužily. Každá obec by měla mít podobné
memento, aby lidé věděli, odkud vychází a kam se budou vracet.
Každá obec má významné občany, pro které v tomto muzeu bylo také
místo.
V muzeu jsem narazil na knihy Prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc.. A tak
město Brno musí poděkovat Věteřovu, že má tak významného
odborníka mezi svými rodáky. Povšiml jsem si také hasičské uniformy
50 let staré, ale helma byla dvakrát tak stará. Tu Vám mohu závidět,
ale není mi to nic platné. Sešly se Vám v muzeu krásné artefakty, které
svědčí o kultuře života ve Věteřově.
Nesmím také zapomenout, že ten den bylo požehnáno nově vystavené
zvoničce, která byla postavena na místě, kde před lety, ještě v čase,
kdy nestál kostel, byla jiná zvonička, která nejenom, že zvonila klekání,
ale hlásila i oheň a jiná nebezpečí.
Požehnáním se rozloučil velmistr rytířského řádu Křižovníků s
červenou hvězdou P. Josef Šedivý. Při loučení stály mnohým lidem
v očích slzy. Není pochyb, že na něj budou vzpomínat. A přišla chvíle
rozloučení a musím říct, že jsem původně přemýšlel, jestli mám přijet.
Teď vím, že jsem udělal dobře. Byl to příjemný pěkný den a do
Věteřova se budu vracet, protože jezdím na návštěvu k Vladimíru
Vyskočilovi, který mi slíbil, že mě zavede na hříbky. A tak se těším, že
se vrátím do Vaší obce, navštívím paní místostarostku, vypiji trošičku
„oškorušovice“ a přinesu si nejenom hříbky, ale i nové vzpomínky.
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Starosta a biskup v jedné osobě
12
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Významné události a kulturní akce
5. března pořádal kulturní výbor dětský karneval, který již tradičně
pokračoval koštem slivovice s pochováváním basy. K tanci a poslechu
hrál p. Slováček.

24. dubna připravila MO TOP09
velikonoční
zábavu.
Pro
návštěvníky
čekal
kromě
grilovaných
specialit
také
příjemný hudební zážitek díky
skupině Milkivej ze Slovenska.

28. dubna jsme si připomněli
výročí osvobození naší obce.
Jediným místem, které události
II. světové války připomíná, je
pomník Václava Mináře v
Hložách, který v tento den
tragicky zahynul.
13
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30. dubna opět rejdily kolem školy čarodějnice a čarodějové při svém
Sletu čarodějnic. Měli připravenu řadu zábavných her a soutěží a
nezbytnou módní přehlídku. Tady je výkvět věteřské čarodějnické elity:

7. května se konal další ročník akce Bukovanský gulášek. Tentokrát
Věteřov reprezentovala mužská kuchařská skupina, ale ani jim se
nepodařilo dosáhnout na nejvyšší metu. Do bohatého kulturního
programu se zapojil i mužský sbor Věteřov.
8. května jsme oslavili Den matek zábavnou estrádou v tělocvičně
školy, ve které se opět představila svými kulturními přáními řada
gratulantů – od těch nejmenších až po ty dříve narozené.
13. a 14. května pořádal Mužský sbor ze Ždánic další ročník
národopisné slavnosti Májová veselice tentokrát na téma „dětské
hody“. Věteřov zastupovala skupina věteřské mládeže a mužský sbor.
28. května pořádal obecní úřad na základě pozvání návštěvu obce
Plavecký Peter při příležitosti „kácení máje“. Přijetí bylo jako tradičně
velmi srdečné a atmosféra příjemná. Mužský sbor Věteřov vystoupil
v několika vstupech se svými písněmi.
14
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... pěvecký sbor Plaveckého Petra

7. srpna uspořádala MO KDU-ČSL každoroční Setkání v Jablůnce,
tentokrát i s ukázkou vojenské techniky.

15
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13. srpna se Věteřov účastnil velké kulturní folklorní akce našeho
regionu – Slovácký rok v Kyjově. Kromě účasti v krojovaném průvodu
si připravila věteřská mládež spolu s mužským sborem a cimbálovou
muzikou Babí Lom více než půlhodinový program, se kterým vystoupili
na náměstí před kostelem. Přízeň obecenstva si pak udrželi ještě
hodně dlouho po skončení oficiální části.
Jen pro zajímavost, organizátoři zaznamenali dva rekordy :
- v průvodu šlo celkem 3.500 krojovaných
- celkový počet návštěvníků Slováckého roku byl odhadnut na 25.000 !

25. srpna naše obec opět hostila účastníky Pěší pouti na Velehrad,
tentokrát to byl již 11. ročník. Počet účastníků byl tentokrát nepatrně
menší (z Věteřově jich odcházelo 130), což bylo zapříčiněno téměř
souběžnou celosvětovou akcí Setkání mládeže v Madridu, které se
účastnili i někteří pravidelní účastníci Pěší pouti. Ve čtvrtek se
účastníci proudu z Vranova nad Dyjí v Dambořicích zvážili se vším
všudy a výsledek – 8.540 kg; je vidět, že i poutníci mají svou váhu...☺
I tentokrát se jim dostalo v naší obci pěkného přijetí, za což patří
příslušným dobrodincům velký dík.
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27. září v předvečer státního svátku prošel obcí lampiónový průvod.
Akce, která byla v nedávném socialismu pořádána pouze jako součást
oslav různých politických výročí, se uskutečnila také pro radost dětí.
29. října pořádala TJ Sokol Věteřov tradiční krojované hody
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20. listopadu se pod hlavičkou MO KDU-ČSL konala prodejní výstava
„Advent je za dveřmi“ s vánoční tématikou, ze které si návštěvníci
mohli odnést nejen různé výrobky ale i recepty. Pohodová atmosféra a
hojná účast byla určitě největší odměnou pořadatelům.
4. prosince byly zváni všichni – nejen děti – do obecního muzea na
Povídání o Mikuláši s malým překvapením. Tím byly nejen perníčky,
ale hlavně samotný Mikuláš. Poté následovalo promítání dokumentu
z Opatské benedikce 14. září 2011 v Praze.

Mužský sbor Věteřov i v tomto roce pokračoval ve své aktivní činnosti.
Kromě již uvedených akcí, kde se chlapi představili, se účastnili i
dalších přespolních vystoupení :
- Setkání mužských sborů v Dambořicích 21. května
- Sjezd rodáků v Ostrovánkách 23. září
- Martinské žehnání vína ve Vacenovicích 13. listopadu
- Svěcení mladých vín v Želeticích 26. listopadu
A 30. prosince si je můžete poslechnout při tradičním zpívání u
vánočního stromu před školou.
18
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Rozhovor s novým panem farářem
Požádali jsme o krátký rozhovor nového duchovního správce ve
Věteřově – Mgr. Víta Martina Červenku O.Praem
Děkuji, pane faráři, že jste vyhověl žádosti ke krátkému rozhovoru
pro náš zpravodaj. Na úvod tedy nejprve pár osobních údajů : datum a
místo narození, rodina, ... však víte ☺)))
Narodil jsem se 30. prosince 1976 ve Frýdku-Místku, mám mladší
sestru a díky její 4-leté Anetce jsem už i strejda.
Gratuluji, a teď něco k Vašim studijním létům ...
Absolvoval jsem Střední odborné učiliště technické ve Frýdku-Místku,
obor elektromechanik rozvodných zařízení a následně maturitní
nástavbu jako pokračování v oboru. Již na škole jsem věděl, že bych
se chtěl stát knězem – dlouho jsem ministroval, fungoval jako
výpomocný kostelník, pomáhal našemu místeckému panu děkanovi
Mons. J. Maňákovi. Takže hned po střední škole jsem nastoupil do
kláštera v Nové Říši a po ročním noviciátě na Katolickou teologickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Klášter? Takže, volba k řádu premonstrátů byla hned na počátku?
Na premonstrátech se mi líbila spojitost života v klášteře a apoštolát
formou duchovní správy ve farnostech. Po studiu teologie jsem přijal
v Praze na Strahově v roce 2003 kněžské svěcení z rukou Mons.
Františka Václava Lobkowicze a nastoupil jako kaplan v Nové Říši.
Primiční mši jste měl pravděpodobně doma.
Ano, ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v Místku a od roku 2004 jsem
se pak stal převorem kláštera v Nové Říši. Jako jistou zajímavost
mohu uvést, že jsem byl v té době nejmladším premonstrátským
převorem na světě ! ☺))))))
Když jsem před časem dělal podobný rozhovor s P.Josefem
Šedivým, byla jedna z prvních otázek – jak jej mám správně oslovovat.
Bylo mi řečeno, že nejuniverzálnější oslovení je „pane faráři“.
Je to v současné době běžné oslovení kněze, které nikoho
z duchovních neurazí, i když neznáte jeho správný církevní titul.
Minimálně do II. vatikánského koncilu (1962-1965) bylo oslovení
duchovního zároveň označením jeho postavení : ctihodný pane se
říkalo bohoslovci, velebný pane – kaplanovi, důstojný pan byl farář a
veledůstojný pán – děkan.
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Jakou cestou se nasměrovaly Vaše kroky do Věteřova?
V klášteře jsme se dozvěděli o nové funkci P. Josefa Šedivého a jeho
odchodu do Prahy. Jelikož můj pan opat Marian Kosík má k Věteřovu
opravdu velmi vřelý vztah a viděl opuštěné farnosti, navrhl mi, zda
bych zde nechtěl nastoupit jako duchovní správce.
Bylo to pro Vás těžké rozhodnutí odejít z Vysočiny na Jižní
Moravu?
Ani ne, po 14-ti letech strávených v podstatě nepřetržitě v klášteře
jsem docela přivítal nabízenou změnu odejít někam na faru. No a Jižní
Moravu mám velmi rád, mám zde i příbuzné.
Nepovídejte – tedy, povídejte!
Mám příbuzné v Mutěnicích a často jsem tam se svou babičkou Martou
jezdil jako dítě. V posledních osmi letech jsem tam pak pravidelně
zastupoval i jako kněz. Podobně jsem jezdíval zastupovat i
do nedalekých Ratíškovic. Dostalo se mi tam vždy velmi srdečného
přijetí ... prostě spousta známých, znáte to ... ☺
... a Vaše pocity po příchodu do naší obce ...
Práce ve farnosti je naprosto odlišná od povinností v klášteře. Klášter
pro mě znamenal převážně administrativní práce – jednání na
úřadech, institucích, školení ke grantům apod. Zde ve farnosti je to
naopak mnohem víc pastorační práce s lidmi. Měl jsem sice v Nové
Říši jednu menší farnost Krasonice, ale to se se záběrem pěti vesnic
ve dvou farnostech, které mám nyní, nedá vůbec srovnat. Ale těšil
jsem se sem. Líbí se mi tu a jsem velice rád, že jsem celou změnu
absolvoval. Doufám, že všechny povinnosti duchovního správce na tak
velkém teritoriu zvládnu. V prostředí jsem se již aklimatizoval a věřím,
že i farníci si zvykají na mě. Taky bych chtěl poděkovat všem lidem,
kteří mi obětavě pomáhali bezprostředně po mém příchodu do
Věteřova.
Tak to rádi slyšíme. A chtěl byste sdělit farníkům něco na závěr?
Chtěl bych popřát všem farníkům radostné a spokojené vánoce a vše
dobré v celém nadcházejícím roce. Příští rok nás čekají oslavy 110.
výročí od posvěcení kostela a v roce 2013 se nás týká výročí 1150 let
od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu – máme přece kostel, který
je těmto bratrům zasvěcený.
Děkuji za rozhovor
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Nové jízdní řády IDS
Od 11. prosince platí nové
jízdní řády Integrovaného
dopravního
systému
Jihomoravského
kraje.
Jako obvykle jsme pro
Vás připravili aktuální
rozpis linky 660 – je
volnou přílohou (tentokrát
jsou vydané na dvou
samostatných
listech,
zvlášť pro každý směr :
Kyjov - Dambořice a
Dambořice - Kyjov).
Kromě toho dochází od 1.
ledna 2012 ke změně
tarifu IDS JMK.
Přikládáme část nového ceníku s cenami jednorázových jízdenek a
několik informací :
Do kdy platí nevyužité jednorázové jízdenky? Dosavadní
jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné lze použít do 7.
ledna 2012. Jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v
cenách dle nového tarifu lze použít nejdříve od 25.12.2011.
Jak platí předplatní jízdenky? Předplatní jízdenky nepřenosné s
prvním dnem platnosti do 31.12.2011 se vydávají za ceny dle
původního tarifu. Předplatní jízdenky s prvním dnem platnosti 1.1.2012
a později se prodávají za ceny dle nového tarifu. Platnost již vydaných
předplatních jízdenek se změnou Tarifu nemění.
Náhrada za nepřestupní jízdenku s platností 2 zóny / 10 minut
V zónách 100 + 101 se nepřestupní jízdenka platná 10 minut
nahrazuje jízdenkou přestupní na 2 zóny / 15 minut za 20 Kč. Mimo
zóny 100 + 101 v autobusech získává jízdenka s platností 2 úseky
navíc platnost do 10 minut (nová cena 16 Kč). Jízdenku lze tedy využít
buď pro cestu na 2 úseky, nebo pro cestu na vzdálenost 2 zón / 10
minut. Tuto jízdenku vydává pouze řidič autobusu. Pro cestu vlakem v
celém IDS JMK lze zakoupit jízdenku platnou pro cestu do 2 zastávek
ve stejné nebo sousední zóně za 16 Kč. Jízdenka za 16 Kč slouží i
jako doplatek za 1 chybějící zónu při kombinaci jízdních dokladů.
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Nová celosíťová roční jízdenka pro seniory nad 70 let platná
ve všech prostředcích IDS JMK – ve vlacích, autobusech i městských
dopravách. Jízdenka platí v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny
celodenně. Jízdenku je v případě nutnosti možné vrátit.
Nová celosíťová roční jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let.
Jízdenka platí v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny celodenně.
Jízdenka je vydávána na jméno dítěte, a proto ji může použit kdokoli,
kdo s dítětem bude cestovat. Jízdenku lze v případě nutnosti vrátit.
Nová celosíťová roční jízdenka pro držitele průkazu ZTP, kteří
dojíždějí denně do školy nebo za prací a placení za jízdné v hotovosti
je pro ně namáhavé.
Cena těchto nových ročních jízdenek je shodná : 2400,-Kč.
Slevy na mimobrněnské předplatní jízdenky pro seniory
Pro důchodce se zavádí sleva 25% na předplatní jízdenky. Vyplatí se
zejména tehdy, kdy cestují po stejné trase častěji než 3x týdně.
Doplnění sortimentu čtvrtletních a ročních jízdenek pro
všechny cestující. Pro pravidelné cestující do zaměstnání nebo škol
se systémově zavádějí výhodné čtvrtletní a roční předplatní jízdenky.
Nově si je mohou pořídit i děti a studenti a jsou zavedeny i pro cesty na
krátké vzdálenosti (úsekové a dvou-úsekové jízdenky). Např. při
cestování s úsekovou předplatní jízdenkou v pracovních dnech vyjde
dospělého na polovinu proti ceně jednorázové jízdenky.
Bezplatná přeprava dvou dětí do 6 let. Dosud se mimo města
bezplatně s jedním dospělým přepravovalo jen jedno dítě do 6 let.
Nově je možné s jedním cestujících starším 10 let přepravit bezplatně
až 2 děti do 6 let. Vyhoví se tak například maminkám, které obvykle
mají dvě děti věkově těsně po sobě.
Zlevněné jednodenní jízdenky. Pro četnější cestování v jednom
dni (24 hodin) zatím existovaly pouze jízdenky pro dospělé, nyní jsou
zavedeny i jízdenky zlevněné pro děti do 15 let.
Předplatní jízdenky pro děti do 15 let bez žákovských
průkazů. S novým tarifem odpadá pro děti do 15 let nutnost se při
koupi předplatní jízdenky prokazovat žákovským průkazem. Toto
ustanovení umožnilo zakoupení předplatní jízdenky i pro děti
mateřských škol, které dosud formálně na zlevněnou jízdenku neměly
nárok. Pro cestování se žákovskou univerzální jízdenkou zlevněnou, si
však děti musí žákovský průkaz vyřídit.
Další informace a podrobnosti k novým tarifům doporučujeme vyhledat
na stránkách www.idsjmk.cz .
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Přírodovědné okénko – bobr evropský
Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký, zavalitý hlodavec o
hmotnosti do 30 kg (po jihoamerické kapybaře je druhým největším
hlodavcem) s dlouhým plochým ocasem. Nejvyšší věk je přibližně 35
let. Jeho potravu tvoří větvičky a lýko vrby, topolu případně dalších
dřevin (jasan, javor, jilm) a některé byliny. Bobr většinou kácí dřeviny
asi 50 m od břehu, jen
výjimečně
i
dále.
Nepohrdne
ani
úrodou
kukuřičného nebo řepného
pole. V létě dává přednost
bylinám. Toto období také
využívá pro nahromadění
potravy na zimu. Tvrdé
dřevo dubu či jasanu
používá spíše jako stavební
materiál na hráze a v okolí
řek tyto dřeviny aktivně ničí,
aby poskytl více prostoru
preferovaným vrbám – rád si staví soustavy kanálů a hrází. Tělo má
pokryté velmi hustou černohnědou srstí. Její hustota je 300 chlupů na
mm2. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím blanám,
které jsou na zadních končetinách, a uzavíratelným nozdrám. Uzavřít
může také tlamu ihned za řezáky, které tak může ve vodě plně
využívat. Oči jsou před vodou chráněny průhledným víčkem-mžurkou.
Vedle toho má i žlázu vyměšující látku, která impregnuje srst. Pod
vodou je schopen setrvat až 20 minut. Dovede uchopovat předměty.
Má pátý částečně protistojný prst na předních končetinách, čehož
využívá při stavbě svého obydlí. Po 107denní březosti se samici rodí v
květnu nebo v červnu 2÷5 mláďat, která pak dva roky zůstávají v
mateřské kolonii, která je tvořena rodiči, letošními a loňskými mláďaty.
Poté zakládají novou kolonii.
Kvůli noční aktivitě můžeme přítomnost bobrů v dané lokalitě zjistit spíš
podle ohlodaných stromů, stop, kupovitých staveb z větví (bobřích
hradů) a podle hrází. Podle místních podmínek si bobři nemusí
postavit hrad.
Bobři jsou aktivní po celý rok, nemají zimní spánek. Nejčastěji
kácejí kmeny s průměrem 5÷8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v
průměru. Bobr evropský neužívá stromů jen k potravě. Když si nemůže
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udělat obydlí v podzemí, může strom pokácet a použít jej jako základ
svého hradu (2,5 m vysokého a 3 m širokého), který tvoří hráz na
potoce nebo řece, kde se rozhodl usídlit. Ze svého hradu vyrážejí hned
po setmění a vracejí se až pozdě k ránu. Jejich práce má i kladný vliv
na místní druhovou rozmanitost. V důsledku pokácení některých
stromů dojde k prosvětlení území, které se pak stává vhodnějším pro
mnohé druhy, zejména ptáky. Obecně jim vyhovují místa s mírně
tekoucí vodou a břehy porostlé měkkými dřevinami jako je vrba, olše,
osika, bříza nebo topol.
Bobr evropský je chráněn jak českou (zákon č. 114/1992 Sb.,
silně ohrožený druh), tak evropskou i mezinárodní legislativou.
Početnost bobrů kvůli absenci přirozených nepřátel a legislativní
ochraně stále narůstá.
[zdroj wikipedie]
Toto pozoruhodné zvířátko Vám nepředstavujeme náhodou. Prof.
MUDr. Pavel Šlampa, CSc. totiž zaslal na obecní úřad několik fotografií
získaných při honu mysliveckého sdružení dne 19. listopadu, které
dokumentují činnost bobra na potoku u cihelny. Byly na nich patrné
stopy jeho zubů na několika stromech. Když jsme se na místo vypravili
před uzávěrkou tohoto čísla, byl již s prací na nejvíce zasaženém
stromu s průměrem kmenu asi 40 cm hotov :
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Stopy budování bobřího hradu či hrází však zjištěny zatím nebyly.
Zřejmě mu tedy kmen posloužil jako zdroj potravy, nebo zábavy –
pokud se ale připravuje na zkoušky z odbornosti dřevorubec, musí
ještě zabrat (tentokrát mu strom nepadl tam, kam by asi potřeboval ☺).
Nebo že by nám chtěl nenápadně naznačit, aby obecní zastupitelstvo
samo pouvažovalo o stavbě rybníků, které zde dřív byly ? ...
Falešní prodejci opět na scéně
Již jsme na stránkách zpravodaje informovali o podvodných
praktikách některých podomních prodejců a rádoby-prodejců, přesto se
opět našli důvěřiví občané, kteří na triky a dobře nacvičené divadlo
těchto podvodníků opakovaně skočili. Ano, nebojím se je označit za
podvodníky, protože praktiky, které používají, mají k poctivému
podnikání neskutečně daleko.
V poslední době se jednalo u nás i v okolních obcích zejména o
kominické služby a dodavatele energií (elektřiny či plynu).
V prvním případě bylo zneužito zmatků kolem Nařízení vlády
č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Ve skutečnosti se nejedná o novou povinnost – starat se o řádný stav
komínů bylo povinností občanů již za Rakouska-Uherska. Naposled
vydaný a stále platný legislativní předpis, který tuto povinnost ukládá,
je zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně. Nařízení vlády nenahrazuje
tento zákon, ale pouze stanoví podmínky pro bezpečné provozování
zmíněných zařízení a dokonce původně stanovené podmínky
zmírňuje. Na tomto chaosu se dost nevkusně podepsala svými
nepodloženými spekulacemi i média a populističtí politici, kteří vedli
kritické hodnotící debaty bez sebemenší znalosti řešené problematiky.
Jestliže se někdo skutečně domnívá, že je to nová věc, není to chyba
zákonodárců, že tento předpis vydali, ale nezodpovědnost občanů,
kteří svoji povinnost léta opomíjeli. Pocit, že je to přece jen a jen moje
věc, v jakém stavu mám komín, je velmi nebezpečný. Nejde totiž
pouze o to, že vada komínu ohrožuje jeho uživatele, ale ohrožuje také
nejbližší sousedy.
Toho všeho si byli kominíci moc dobře vědomi a proto usilovali,
aby odborná úroveň osob provádějících kontroly byla co nejvyšší a
požadovali (Společenstvo kominíků ČR spolu s Hospodářskou
komorou ČR), aby toto bylo svěřeno pouze revizním technikům.
Zákonodárci však nakonec slevili z těchto požadavků, a kontroly
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mohou provádět i osoby pouze s živnostenským oprávněním v oboru
Kominictví. Toto nahrálo řadě podvodníků či dokonce rychle
založených kominických firem, jež si potřebné oprávnění snadno
pořídili, nebo ještě lépe – činnost provozují na živnostenské oprávnění
někoho jiného. V obou případech se dostávají občané do velmi
nebezpečné situace – mají sice potvrzeno, že povinná kontrola
provedena byla, ale nezkušenost či dokonce neschopnost takového
rádoby-odborníka odhalit vady spalinové cesty nebo spotřebiče může
snadno zapříčinit ohrožení majetku, v horším případě i zdraví a životů.
Při rozhovoru s jedním kvalifikovaným kominíkem jsem se dokonce
dozvěděl o případu, kdy „kominík“ vystavil potvrzení o provedené
kontrole a přitom bylo na formuláři malým textem uvedeno, že „tato
kontrola nenahrazuje povinnost občanů dle Nařízení vlády č.91/2010“
!!! K tomu jistě není co dodat.
Dávejte si tedy pozor kdo, a jak Vám kontrolu provádí, když už za to
musíte vynaložit peníze ... v nevymeteném komínu toho ani sebelepší
kominík mnoho nezjistí. Různé „věrnostní slevy“ bývají snahou odvést
Vás od toho, abyste sledovali to podstatné, co má kominík při své práci
udělat. Pocit, že přece máte na papíře razítko, Vás před požárem
neochrání, o dalších komplikacích s pojišťovnou ani nemluvě.
Druhá skupina podvodníků se rekrutuje z řad obchodníků
s energií. Energetický regulační úřad eviduje asi 140 společností
obchodujících s dodávkami plynu a přes 300 společností obchodujících
s energií ... je jasné, že skutečných dodavatelů jsou při tom jen desítky.
V drtivé většině jsou mezi těmito podomními obchodníky brigádníci. Je
jistě chvályhodné, že se pokoušejí něco dělat a neomezili svůj životní
standard na pravidelné návštěvy úřadu práce, ale jejich praktiky ve
snaze získat nového zákazníka (a pro sebe provizi ze smlouvy) lze
označit jako hyenismus. Způsob, jakým se neštítí lhát lidem přímo do
očí, je až zarážející :
- mlží o své příslušnosti k obchodní firmě, tvrdí, že zastupují i
Vašeho stávajícího dodavatele, nezastaví se ani před lživými
informacemi o plánovaném převodu zákazníků k jiné firmě
vyžádejte si jeho průkaz opravňující k obchodní činnosti a podrobně a
v klidu si jej prověřte ... nejlépe zavolat na linku stávajícího dodavatele
- vydávají se za pracovníky dodavatele energie (plynu či elektřiny)
kromě odečtu stavu měřidel neexistuje jediný důvod, aby pracovníci
dodavatele osobně kontaktovali svého stávajícího zákazníka u něj
doma, a už vůbec nepřipadá v úvahu, aby požadovali k nahlédnutí
faktury, které sami vystavili
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- nabízejí slevy bez znalosti skutečných podmínek odběratele, nutí
do okamžitého podepsání návrhu smlouvy
věrohodný obchodník je takový, který Vám předloží možné varianty
tarifů se všemi položkami klasické faktury, ponechá Vám čas na
rozmyšlenou a podrobné seznámení s podmínkami smlouvy, dá Vám
kontakt, abyste jej mohli sami oslovit, až budete rozhodnuti
- lžou, že si jen poznačí, zda se o možnost změny dodavatele
zajímáte
stačí při tom jediný podpis, aby u Vašeho stávajícího dodavatele
provedli ukončení smlouvy o dodávkách energie
- vědomě neinformují o registračním či aktivačním poplatku
jedná se řádově jen o několik stokorun, ale záměrně nepošlou
zákazníkovi složenku a v následující upomínce je již obsažena hrozba
exekuce
- ...
odstoupení od takové smlouvy se může stát velmi nepříjemnou
zkušeností a nemusí být ani zadarmo, výpovědní lhůtu někdy
v obchodních podmínkách ani nenajdete a výši pokuty či sankce za
předčasné ukončení smlouvy už vůbec ne
Je nesmysl tvrdit, že nejde dostávat energii levněji než u Vašeho
stávajícího dodavatele, protože firmy, které s dodávkami energie
obchodují, uzavírají s dodavateli velkoobchodní smlouvy, v rámci
kterých mohou skutečně dosáhnout na nižší koncové ceny. Nikdo Vám
ale nezaručí, jak se trh s energií bude dál vyvíjet a co to nakonec
s původně výhodnou cenou udělá.
Mnohem větší nebezpečí však číhá ve skrytých poplatcích nebo
v pokutách a sankcích za odstoupení od smlouvy. Místo slibovaných
úspor tak nakonec můžete dost značně prodělat.
Zvažujete-li tedy přechod k jinému dodavateli energie, důkladně si
prověřte, jaké podmínky nabízí. Navíc si uvědomte, že obchodovat se
dá pouze s přibližnou polovinou nákladů na energii – dodávkou.
Položku týkající se distribuce energie budete hradit ve stejné výši.
Doufám, že je Vám tímto jasné, že sliby o tisícových úsporách jsou pro
kategorii odběratelů – domácnosti hodně nadsazené.
Některé obce (patří mezi ně třeba i Kyjov) tyto problémy vyřešily
tak, že podomní prodej na svém území úplně zakázali, nebo vymezili
prodejcům místo, kde mohou své služby nabízet. Pokud se tedy
v takové obci u dveří objeví podomní prodejce, stačí jen zavolat policii.
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Pozvánka na besedu – povídání o cestování po Borneu
Vážení spoluobčané, vloni v únoru se mi splnil sen dostat se do
tropů, do vlhkého
deštného lesa plného
všelijakých
hmyzích
breberek, plazů, opic,
lián,
orchidejí
a
nakonec i domorodců.
Vidět nížinné pralesy
v okolí velkých řek,
čisté písečné pobřeží
Tichého
oceánu
i
vysokohorské
prostředí nad horní
hranicí deštného lesa
se mi podařilo na
Borneu – třetím největším ostrově světa v jihovýchodní Asii, pouhých
deset stupňů severní šířky nad rovníkem. Všechny zájemce srdečně
zvu na cca hodinové promítání fotografií a povídání o přírodě a
vandrování po tomto velkolepém ostrově.
Budu se na Vás těšit v neděli 4. března v zasedací místnosti ve 14:00.
Jan Onyx Hájek
Montparnasse ve Věteřově
Monparnasse je čtvrť v Paříži proslulá svou uměleckou tradicí.
Název čtvrti dala hora Parnasse, která vznikla poblíž cesty po staletí
sjížděné koňskými povozy. Holý vršek hory si oblíbili studenti, kteří se
zde scházeli a recitovali verše do doby, než byl vršek srovnán se zemí
v průběhu 18. století. Místo vešlo do povědomí jako Parnasse podle
antické hory, kde přebýval Apollón a múzy. Nejznámějším místem v
Paříži kde se kolem roku 1900 usazovali umělci, básníci a spisovatelé,
byl levý břehu Seiny, zejména v Montparnassu.
Pro Wladimíra Abramuszkina a jeho rodinu se Věteřov stal
ideálním místem pro navázání na tradici pařížské čtvrti Montparnasse.
Při návštěvě jeho ateliéru v domě č. 63 můžete spatřit originální
atmosféru a stálou výstavu obrazů, vytvořených technikou akryl, a
jiných originálních předmětů (lampy, svítící dekorace, drobné dárkové
předměty). Několikrát do roka, zejména na Velikonoce a Vánoce se
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ateliér otevírá návštěvníkům s tématickými prodejními výstavami, kde
jsou ke shlédnutí a zakoupení ručně vyráběné předměty různých
autorů. Právě skončená Vánoční výstava představila keramickou
dovednost Márie Vavřinové, dále pravoslavné ikony a dřevěné
výrobky,
zejména
betlémy a hračky z
polských
hor.
Vernisáž
výstavy
zahájil koledami na
gajdy
Andres
Pereira, který se
pohybuje
mezi
Španělskem
a
Vracovem,
kde
částečně bydlí a
podílí se na činnosti
Nadace symfonický
orchestr Chamartin.
Návštěvníci, kteří mají zájem o shlédnutí ateliéru, jsou vítáni
kdykoliv. Prohlídku je možné domluvit na telefonu 518 614 142 nebo
723 734 938, popřípadě přes email: evapavlik@yahoo.com
Eva Abramuszkinová Pavlíková
INFO zpravodaje
Obec Věteřov informuje, že návštěva muzea je možná i v průběhu
vánočních svátků po předchozí dohodě na telefonu 602 594 118.
Na obecním úřadě je stále možnost zakoupit si tiskoviny vydané
při příležitosti sjezdu rodáků (pohledy a publikaci Věteřov-z historie
obce) a reprezentativní publikaci Vladimíra Židlického Kyjovsko, kde je
také zmínka o Věteřovu a fotografie našich krojů.

Věteřský zpravodaj Vám přeje pohodové a radostné prožití vánočních svátků a
v příštím roce všechno nejlepší, hlavně však zdraví a spokojenost.
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