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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

Již na podzim jsme zahájili ořez stromů a dřevin v celé
obci. Mnoho starších stromů se stává nebezpečnými,
proto jsme povolali odbornou arboristickou firmu. Od‑
borníci stav zeleně zhodnotili a navrhli řešení. S ořezem
i kácením budeme pokračovat i v letošním roce. Týká se
to bohužel i lípy u obchodu a u Sv. Trojice. Tyto lípy jsou
napadeny houbou a hrozí, že větší vítr neustojí. Pokácené
stromy samozřejmě nahradíme novou výsadbou.

rok 2021 je za námi. Byl krásný, náročný, veselý, smutný,
klidný, bouřlivý, zkrátka takový, jaký je život sám.
I tento rok byl ovlivněn koronavirovou pandemií. Opět
byl narušen kulturní život v obci, nemohly se konat kul‑
turní, společenské ani sportovní akce. Plánovaný Sjezd
rodáků jsme právě z tohoto důvodu museli odvolat, ale
Cyrilometodějské hody se zorganizovat podařilo. Ko‑
nala se soutěž SDH v hasičském sportu, farní slavnost,
sportovní odpoledne TJ Sokol a také křest nově vydávané
knihy Z minulosti Věteřova. Děkuji všem, kteří se na or‑
ganizaci těchto akcí podíleli.

A jaké máme plány na tento rok?
Vzhledem k současnému nárůstu ceny elektřiny jsme
se rozhodli uskutečnit rekonstrukci veřejného osvětlení.
Výměna současných svítidel za svítidla ledková by měla
zajistit téměř čtyřnásobnou úsporu. Zažádali jsme o do‑
taci z Ministerstva průmyslu a obchodu, k rekonstrukci
by mělo dojít ještě letos.

I když jsme měli obavy, jak se na nás pandemie projeví
finančně, přesto se podařilo zrealizovat několik investič‑
ních akcí.

Další plánovanou investiční akcí je oprava střechy na ha‑
sičské zbrojnici, která je v havarijním stavu. Projekt již
máme připraven, v únoru jsme zažádali o dotaci z roz‑
počtu Jihomoravského kraje.

Na jaře jsme dokončili rekonstrukci toalet u zasedací
místnosti. Z nevyužívaného prostoru vedle stávajících to‑
alet jsme vybudovali toalety pánské. Opravili jsme také
elektroinstalaci a přiléhající chodbu. Na tuto akci jsme
získali dotaci ze SZIF ve výši 655 200 Kč.

Snad se podaří všechny dotace získat a ušetřit tak finance
z obecního rozpočtu na další projekty.

Na konci roku 2020 jsme zažádali o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na vybudování workoutového hřiště.
Podařilo se a získali jsme 75% dotaci. Celková cena díla
byla 382 000 Kč, dotace činila 288 000 Kč. Workoutové
hřiště je již dokončeno, je umístěno poblíž fotbalového
hřiště naproti kabinám. Věříme, že přispěje ke trávení
kvalitního volného času dětí, mládeže i dospělých.

Na závěr bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří se zapo‑
jujete do dění v obci a také Vám, kteří se staráte o okolí
Vašich domů. Každá taková i drobná pomoc je moc důle‑
žitá k tomu, aby se nám v naší obci hezky žilo.

Pokračujeme také s přípravou napojení naší obce na čis‑
tičku odpadních vod ve Ždánicích. Máme geometricky
vyměřenou trasu, nyní se snažíme o získání souhlasů ma‑
jitelů pozemků s věcným břemenem pro umístění kana‑
lizačního potrubí. Je to práce titěrná a velmi zdlouhavá,
která obnáší cestování po republice a návštěvu majitelů
pozemků přímo u nich doma, protože na ně nemáme jiný
kontakt, než adresu bydliště. Tyto souhlasy jsou nezbytné
pro podání žádosti o stavební povolení.

Hana Kolaříková, starostka

Přeji Vám hlavně pevné zdraví a pozitivní mysl.

Veškeré aktuální informace z obce,
najdete na webových stránkách:
www.veterov.eu

Vylepšili jsme také obecní webové stránky, jejichž grafi‑
ka byla již zastaralá. Také jsme rozšířili možnosti pro Vás
občany, jak získávat informace o dění v obci. I nadále se
můžete na webových stránkách registrovat a dostávat in‑
formace e‑mailem. Jako novou službu jsme nyní aktivo‑
vali aplikaci V obraze. Je pro majitele chytrých telefonů,
do kterých si aplikaci mohou stáhnout. Informace tak
budou mít ihned a stále po ruce.
Workoutové hřiště
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8.10.–9.10.2021 v obci Věteřov
Počet voličů v seznamu
Počet vydaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast
Číslo
13
20
17
4
5
12
18
22
8
1
2
3
9
15
19

Strana
SPOLU - ODS, KDU‑ČSL, TOP 09
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPD
ČSSD
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
KSČM
Moravané
Trikolora Svobodní Soukromníci
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Aliance pro budoucnost
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Moravské zemské hnutí

411
263
259
64%
Počet hlasů
87
66
35
25
12
10
7
5
4
2
2
1
1
1
1

po rekonstrukci

před rekonstrukcí

Rekonstrukce toalet u zasedací místnosti
před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

po rekonstrukci
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před rekonstrukcí
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Kniha Z minulosti Věteřova

Jak se podařilo opravit věteřské varhany

Již v roce 2019 jsme avizovali, že bychom chtěli vydat
podrobnější publikaci o historii naší obce. Absenci prá‑
vě takové publikace jsem vnímala jako dluh našim ob‑
čanům a rodákům. Oslovili jsme pana Vladimíra Kotíka,
aby pro nás tuto knihu napsal. Pracoval na ní téměř dva
roky a sesbíral tak mnoho archivních materiálů a fotogra‑
fií. Vydání této knihy jsme směřovali na červen 2021, kdy
jsme plánovali uskutečnit Sjezd rodáků. Z důvodu koro‑
navirové pandemie se takto okázalá a velká akce bohužel
konat nemohla. Uskutečnili jsme tedy akci v trochu men‑
ším měřítku a dne 4. 7. 2021 jsme tuto knihu slavnostně
pokřtili. Křtu se zúčastnil autor knihy Vladimír Kotík
a také autor kapitoly o přírodě Jan Onyx Hájek. Úryvek
z knihy přečetla paní učitelka Marie Bábíčková. Pan fa‑
rář Pavel Maria Baxant knize požehnal. V programu vy‑
stoupily děti z MŠ a mužský sbor Věteřáci, z.s. Ozdobou
této akce byl pár krojované mládeže nastrojený ve věter‑
ském slavnostním kroji. Na závěr proběhla autogramiá‑
da a prodej knih. Akce se konala za velké účasti diváků
a myslím, že se moc vydařila.
Hana Kolaříková, starostka

Naše malebná obec má několik dominant. Mezi nejvýraz‑
nější patří farní kostel Sv. Cyrila a Metoděje. Každý kdo
obcí projíždí a nebo jede po státní silnici přes Hrachovec
vidí siluetu Lysých hor, Babího lomu, ale taky siluetu vě‑
terského kostela.
Nejsem věteřovský rodák, ale kolem kostela procházím
nebo projíždím poměrně často a musím uznat, že Věte‑
řáci provedli tehdy, v roce 1902 pořádný kus práce. Navíc
je jak architektonické řešení kostela a fary, tak i situování
obou staveb velmi citlivě, řekl bych nadčasově řešeno.
V kostele se hodně lidí schází během bohoslužeb, ale
obecně v něm hodně místních občanů bylo pokřtěno, se‑
zdáno a také je to i místo rozloučení.
Chod a údržba tak velké stavby vyžadují, jak jsem již zmí‑
nil celou řadu prací – opravu oken, fasády, hodin, nedáv‑
no věže a střechy.
Poslední větší oprava bylo statické zajištění kleneb
a vnitřní výmalba kostela. Nově restaurované malby roz‑
zářily interiér chrámu.
V kontrastu s tím ale tu a tam pokulhával zvuk, potaž‑
mo technický stav varhan. Jednomanuálový nástroj o pěti
rejstřících tu a tam vynechal, nebo nevynechal – nebylo
to však vinou varhaníka. Více než sto let se na několikrát
týdně používaném nástroji nutně podepsalo.
Situace se začala rapidně zhoršovat v posledních třech le‑
tech, kdy se v útrobách nejstaršího funkčního stroje ve
Věteřově naplno projevil dlouholetý nezvaný obyvatel červotoč. Dal se brouček do díla a chroustal a chroustal
a chroustal až do podzimu 2021.
Tomu, že přestal chroustat předcházelo jednání s majiteli
nástroje – nejprve seznámení našeho pana faráře Pavla
Marii Baxanta s havarijním stavem varhan a poté jedná‑
ní s velmistrem Rytířského řádu křížovníků s červenou
hvězdou v Praze PharmDr. Mgr. Josefem Šedivým O. Cr.
Řád si tedy nechal vypracovat znalecký posudek, který
zjistil, že ve zmiňovaném nástroji červotoč skutečně je
a včasná oprava je na místě.
Jelikož čas hrál proti varhanům, tak křížovnický řád vy‑
psal výběrové řízení a vybral dodavatele prací: firmu Var‑
hany Excellent z Brna.
Smlouva o dílo byla podepsána 19. 10. 2021 a ihned bylo
započato s pracemi. Celý nástroj byl rozebrán, očištěn od
prachu a nečistot, dřevěné části byly napuštěny prostřed‑
kem proti červotoči, (červotoč tím pádem dochroustal),
dále byly opraveny jak kovové, tak i dřevěné píšťaly. Celý
nástroj byl následně složen a naladěn. Důležitou součástí
oprav byla výměna starého nevyhovujícího ventilátoru ve
věži kostela zcela novým od maďarské firmy ORGAN‑
PARTS umístěným přímo u skříně varhan.
Dodavatel odvedl dobrou práci a dodržel dohodnutou
smluvní cenu 171 030 korun za dílo. Tuto částku uhradil
Rytířský řád křížovníků a varhany byly předány do užívá‑
ní 27. 1. 2022
6
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Až doteď je to článek shrnující důvod a opravné práce
varhan, to důležité ale je, že během těchto prací jste se
Vy - Věteřáci, ale i přespolní začali skládat na opravu.
Opravu nástroje zřejmě postaveného panem varhanářem
Haukem v Olomouci, dovezeného C‑K drahami z Uher‑
ského Hradiště do Kyjova léta páně 1904, přeladěného
nástupcem pana Haukeho panem Strmiskou 5. 6. 1913
a poslední opravou roku 1953.
Tak jako Vaši předkové mezi sebou sesbírali částku na vý‑
stavbu kostela a i jeho vybavení, tak jste se i Vy nenechali
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zahanbit a mezi sebou sehnali peníze ve stejné výši, jakou
měla oprava varhan.
Tyto peníze - bez koruny dotací, bez příspěvku státních
institucí byly předány křížovníkům 4. 2. 2022.
Děkuji vám všem za šlechetný čin, který v dnešní době
není příliš častý.
Všem vám upřímné Pán Bůh zaplať!

David Zálešák

Výsadba třešňových stromků na Rovinkách
Na podzim letošního roku plánuje obec nakoupit a vy‑
sadit kolem 15 nových stromků do stráně Lysých hor
(Rovinka) nad Věteřovem. Tato stará třešňovka potřebuje
obnovu a údržbu, neboť několik starých třešní již dožívá
nebo zcela uschly. Plánujeme nákup mladých vysoko‑
kmenných třešní vhodných kultivarů a jejich zasazení
na volná místa svahového trávníku nebo jako výměnu
za stromy staré a již uschlé. Stromky budou zabezpečeny
proti okusu zvěří oplůtky a bude zajištěna jejich zálivka.

8

Rovinka jsou jedním ze čtyř věteřovských VKP (význam‑
ných krajinných prvků) a jsou významná biologicky
i krajinářsky. Dosadbou stromků bude tato krásná třeš‑
ňovka zachována a tím i genius loci celého místa, které
k Věteřovu patří v této podobě již dlouhou dobu. Předpo‑
kládáme dosadbu asi dvou třešňových stromků také k sil‑
nici za Věteřov směr cihelna do zatáčky, kde v současnosti
dvě třešně také postupně dožívají.
Jan Onyx Hájek

9
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Mateřská škola
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Obecní muzeum

Jaký byl vlastně rok 2021 v naší mateřské školce? I přes
to, že byl chod mateřské školky ovlivněn šířením koro‑
navirové infekce byl pestrý, zajímavý a veselý. Školku na‑
vštěvovalo 17 dětí. Do 1. třídy jsme připravovali 4 před‑
školáky, se kterými jsme se v červnu rozloučili. Úspěšně
složili „školkovou maturitu“ a vybaveni školními potře‑
bami v září s úsměvem nastoupili do základní školy, kde
se těšili na nové zážitky.
O děti se starají nejen dvě paní učitelky, ale pomáhá jim
i asistentka pedagoga. S nimi se děti učí objevovat svět ko‑
lem nás, poznávat nové kamarády, společně si připomínat
oslavy, svátky a lidové zvyky. Úkolem mateřské školy je
vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní
rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělání každého dítě‑
te, které školku navštěvuje.
V lednu jsem si užili sněhu na kopečku za školkou. Uspo‑
řádali jsme zimní olympiádu. V únoru jsem si zaskotačili
v karnevalovém veselí. V březnu jsem se chystali na jaro
a velikonoce ovšem z pohodlí svých domovů. Když jsme
se v dubnu opět sešli ve školce, čekal nás čarodějný rej
a vaření čarodějných lektvarů, dle zaručených receptů.
V květnu jsme vyrobili dárečky pro maminky k oslavě
jejich svátku. V červnu jsme se rozloučili s předškoláky
a popřáli jim šťastnou cestu. A už tu byly prázdniny a po
nich jsme ve školce přivítali nové kamarády. V říjnu jsme
tvořili ze všeho co jsme kolem sebe našli a užili si všech
krásných barev co kolem nás byly. V listopadu jsme vy‑
hlíželi Sv. Martina, který letos opět nechal svého bílého
koně někde ve stáji. V prosinci nás navštívil Mikuláš, an‑
děl a čert, který odešel s prázdným pytlem.
Během školního roku paní učitelky pro děti vyhledávají
vhodné výukové programy, účastnili jsme se tak projek‑
tových dnů v MŠ. Naplánováním a uskutečněním akcí,
jsme získali finanční prostředky a mohli dovybavit MŠ

knížkami o přírodě, dětským dalekohledem a sportov‑
ním nářadím. Navštívili jsme myslivce, kteří si pro nás
připravili velmi poutavé povídání o lesních zvířátkách.
Další povedenou akcí byla sportovní olympiáda v tělo‑
cvičně, po té jsme měli možnost s naší průvodkyní na‑
hlédnout do klubovny fotbalistů a prohlédnout si medaile
a poháry. Byly jsme poctěni i návštěvou pejska. Děti se
dozvěděly jak se o pejska starat a proběhla i ukázka „psích
kusů“.
Děkujeme za veškerou podporu a spolupráci a těšíme se,
že budeme v takto příjemném duchu pokračovat i v nad‑
cházejícím roce.
Lenka Zlatníková, učitelka MŠ

vlnou, barevnými sklíčky, kreslením… Vše mám připra‑
vené už třetí rok. Ty dva roky nám sebrala opatření z dů‑
vodu pandemie Covid 19. Věřím, že letos se to podaří.
Srdečně Vás zvu. Dostavte se všichni co rádi tvoříte a svý‑
mi výrobky chcete potěšit své blízké… malí i velcí, holky
i kluci. Vyfouknutá vajíčka přineste sebou. Potom už sta‑
čí jen šikovné ruce. Chtěla bych podobnou akci u dělat
i před Vánoci – zdobení a výrobu vánočních ozdob.

Vážení spoluobčané,
loňský podivný rok utekl opět jako voda. Bohužel pro
všeliká covidová opatření se toho mnoho podnikat neda‑
lo. Přiznám se, že bych toho asi ani moc nebyla schopná.
Umřel mi tatínek, velmi nečekaně a jeho ztráta mě silně
zasáhla…
Začátkem června se naše muzeum opět připojilo k víken‑
dové akci „Památkových domků a malých muzeí“. Mile
mě potěšila návštěvnost, která každým rokem stoupá.
Také jsme se připojili k okresní akci otevřených muzeí
s možností prohlídek zdarma. V našem muzeu se, samo‑
zřejmě, žádné vstupné nevybírá. Potěší mě každý zájemce
o prohlídku a velkou odměnou je mi zápis do muzejní
kroniky, který tam vepíšou spokojení návštěvníci. Mám
radost, že přibývá i těch mladších, kterým není historie
lhostejná.
Na velké hody bylo muzeum také otevřené. Překvapila
mě návštěva některých spoluobčanů, kteří se do muzea
podívali úplně poprvé. Proto opět zvu – přijďte se podí‑
vat, ráda Vás přivítám a provedu.

Vím, že se opakuji, ale srdečně Vás zvu k návštěvě muzea.
Přijďte, přiveďte sebou návštěvu, rodinu, známé… Těším
se na Vás
Jarmila Staňková, správce muzea

Na letošní rok bych chtěla realizovat velikonoční zdobení
kraslic všemožnými způsoby. Barvením, kreslením vos‑
kem, polepováním skořápkami, mušličkami, krajkami,

Ze života farnosti
Zamyšlení pana faráře Pavla Maria Baxanta O.Cr.
Je po vánočních svátcích a prožíváme první dny roku
2022. Z vytopené kanceláře se dívám oknem na krásně
zasněženou krajinu. Říkám si, že pohádkovější začátek
roku ani nemohl nastat.
Omlouvám se čtenáři tohoto mého zamyšlení.
Píši ho v lednu a bude možná uveřejněn ve Veteřském
zpravodaji až na jaře.
Nový rok má zatím pár dní. Je to ještě takové nemluvně,
ale doroste a ukáže svou dospělost.
Bohužel máme zkušenost, že věci positivní nás moc ne‑
zajímají, nejsou atraktivní. Zbystříme však, když se „něco
děje“. Určitě následující týdny a měsíce roku 2022 nás
nezklamou a budou plné těch „důležitých“ událostí. Bu‑
deme vše řešit, projednávat a vyhodnocovat. Vždy tak,
abychom měli z toho všeho nějaký zisk.
Je to tak dobře?

„Pepíček píše Ježíškovi: Milý Ježíšku, mám malé kapesné,
a proto mi prosím přines pod stromeček bubínek, trum‑
petu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych ne‑
bubnoval, starší sestra mi zaplatí, abych netroubil, a brá‑
cha mi půjčí peníze, jen abych po něm nestříkal vodou.“
Znovu se ptám, je to tak dobře?
Pán Ježíš nás vybízí, abychom mysleli především na dru‑
hé. Není nic krásnějšího, než když konáme dobro ve pro‑
spěch druhých.
A tak do nového roku, Vám všem přeji, abychom mysleli
především na druhé. Tato snaha je kouzelná tím, že se
k nám dobro vrátí ve formě Božího požehnání.

Všechny zpravodaje v elektronické podobě, najdete na webových stránkách:
www.veterov.eu/zpravodaj
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Mužský sbor Věteřáci, z. s.
Dopady epidemiologické situace se ze závěru roku 2020
přesunuly i do roku 2021, takže téměř celé první pololetí
jsme se nescházeli ani na zkouškách.
První akcí byly tedy až Cyrilometodějské hody, na kte‑
rých jsme vystoupili při křtu knihy Z minulosti Věteřova.
Hned následující víkend se v Lovčicích konalo tradiční
Posezení u cimbálu, kterého se pravidelně účastníme…
toto je asi jedna z mála akcí, kterou se navzdory Covidu
podařilo vždycky zorganizovat. Tou další byl Výlet na far‑
ním dvoře, který se uskutečnil 15. srpna.
V létě jsme si udělali několik brigád na zkulturnění pro‑
stranství kolem Végrova kříže, nad kterým jsme si vzali
spolu s Mužským sborem z Lovčic patronát.
Po delší odmlce uspořádal Mikroregion Babí lom „Seš‑
lost lidu“ – tentokrát v Ostrovánkách v rámci místních
hodů, a ještě tentýž víkend jsme si udělali v neděli 26. 9.
pouť na Setkání u Végrova kříže. I letos nám počasí přálo

a pro všechny zúčastněné to byl určitě příjemný zážitek
(a nejen díky připravenému pohoštění).
Na krojované hody jsme v pátek 29. října podpořili svým
zpěvem chasu při stavění máje a v sobotu během průvodu
dědinou.
Jen pár dnů po hodech nás opustil dlouholetý člen pan
Miroslav Potáček. V sobotu na hody jsme mu ještě zazpí‑
vali před jeho domem a následující sobotu jsme se s ním
rozloučili na poslední cestě při mši svaté v kostele.
Epidemie začala v závěru roku opět utahovat šrouby, tak‑
že jsme byli nuceni opět zrušit naši akci Svatomartinské
prase. V závěru roku jsme tedy vystoupili už jen v kostele.
21. listopadu na již tradiční Hubertské mši spolu s chla‑
pama ze Stavěšic pod vedením Mirka Fridricha a pak na
Štědrovečerní půlnoční.
Luděk Kostiha
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ROZPIS ZÁPASŮ – JARO 2022
03. 04. 2022 v 15:30 ■ FK Sokol Lovčice – Sokol Věteřov
hřiště: Lovčice

Co se týče plánovaných rekonstrukcí a obnov okolí, vy‑
lepšili jsme domácí šatnu o regály, police a lavice na míru,
zakoupili jsme nové sítě na branky a na zábrany, nové
herní míče, tréninkové branky atd… Po skončení sezóny
máme v plánu se vrhnout na renovaci sociálního záze‑
mí v domácí a hostující šatně. V budoucnosti bychom se
chtěli zaměřit na vybudování víceúčelového hřiště s umě‑
lým trávníkem, ale o tom zas příště.

10. 04. 2022 v 15:30 ■ Sokol Věteřov – Sokol Sobůlky
hřiště: Věteřov
17. 04. 2022 v 16:00 ■ Sokol Archlebov – Sokol Věteřov
hřiště: Archlebov

Všechny novinky a aktuality o dění ve věteřském fotbale
najdete na naší facebookové stránce TJ SOKOL VĚTE‑
ŘOV.

24. 04. 2022 v 16:00 ■ Sokol Věteřov – Sokol Bohuslavice
hřiště: Věteřov
01. 05. 2022 v 16:30 ■ SK Čejč – Sokol Věteřov
hřiště: Čejč

Děkujeme všem lidem, kteří se o věteřský fotbal starají,
podporují ho a mají ho rádi.
Na viděnou na fotbale!
Zuzana Poláčková

08. 05. 2022 v 16:30 ■ Sokol Věteřov – FC Čejkovice
hřiště: Věteřov
15. 05. 2022 v 16:30 ■ Mor. Násedlovice – Sokol Věteřov
hřiště: Násedlovice
22. 05. 2022 v 17:00 ■ Sokol Věteřov – FC Kyjov 1919 B
hřiště: Věteřov
29. 05. 2022 v 17:00 ■ Sokol Nenkovice – Sokol Věteřov
hřiště: Nenkovice
01. 06. 2022 v 16:30 ■ Sokol Věteřov – KOVO Ždánice B
hřiště: Věteřov

TJ Sokol Věteřov
Vážení spoluobčané a příznivci věteřského fotbalu,
v roce 2021 jsme se konečně mohli pořádně nadech‑
nout, na hřiště nastoupit v plné síle bez omezení a na tri‑
bunách opět přivítat naše fanoušky. Započali jsme sezónu
2021/2022 III. B třídy, ne však šťastnou nohou. Ze zdra‑
votních důvodů fotbalistů a jejich časové nebo pracovní
vytíženosti se naše mužstvo, s dvěma výhrami, dvěma
remízami a šesti prohrami, nachází na 9. místě aktuální
tabulky. Pevně věříme a doufáme, že druhá polovina se‑
zóny přinese větší úspěchy a naše pozice v tabulce bude
mířit k vyšším příčkám. Aktuální rozpis nadcházejících
zápasů rozepíšu pod článkem.

o malé fotbalistky a fotbalisty. Prvně jsme si mysleli, že
založíme jenom přípravku pro naše nejmenší ratolesti.
Ale jak to už v životě bývá – „člověk míní, pán Bůh mění“.
Z důvodu velkého zájmu a různých věkových kategorií
dětí, jsme rozdělili tento oddíl na přípravku a žáky. Žáky
trénuje Josef Rink a přípravku Zuzana Poláčková spo‑
lu s Pavlínou Válkovou. Jsme nadšení a je nám ctí vidět
naše děti s jakým zápalem a radostí, od listopadu 2021,
nahánějí po hřišti balón. S přípravkou zatím trénujeme
a seznamujeme se s fotbalem a žáci pilují svoje naby‑
té dovednosti. Doufáme, že budeme dělat velké pokro‑
ky a příští rok přihlásíme naše oddíly dětí do soutěží.
Chcete‑li zapsat vaše dítě na fotbal od věkové katego‑
rie „od kdy si sundá plínky“ do 14 let napište e‑mail na
tjsokolveterov@gmail.com.

Po diskusi s vedením klubu a zájmu rodičů o sportovní
aktivity pro jejich děti, jsme se rozhodli rozšířit naše řady
12
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Spolek Klobůček
Během loňského roku bylo fungování Klobůčku stejně
jako předchozí rok ještě stále omezeno epidemií covidu.
Díky poskytnuté dotaci obce se podařilo odkoupit 2 dív‑
čí krojky, které se hned na podzim využily na krojovaný
průvod obcí. Také se nám pomalu daří pořizovat nové
součásti dámských krojů, které jak doufám budou v co
nejbližší době využívány na koštech, hodech a dalších
kulturních akcích.
Máte doma část kroje, nebo dokonce celý kroj, který Vám

doma leží ve skříni a nemá využití? My bychom ho rádi
využili. A to v našem spolku Klobůček. Staré kroje do‑
kážeme zrenovovat, aby ještě nadělaly parádu, takže se
nebojte oslovit nás i s krojem v ne úplně dobrém stavu.
Budeme rádi za každý kus dámského, pánského ale i dět‑
ského kroje, ať už je to kordulka, sukně, mašle, rukávce,
kalhoty, boty nebo cokoli jiného…
Eliška Kaňová, předsedkyně spolku

družstvo\soutěž
Archlebov
Lovčice
Nenkovice
Ostrovánky
Strážovice
Věteřov
Ždánice
Želetice
Lovčice B
Strážovice ženy

Lovčice
4
3
4
4
4
2
4
4
1
4

Věteřov
6
3
6
4
2
1
6
5
6
6

Ostrovánky
5
4
5
2
3
1
5
5
5
5

1. místo Věteřov
2. místo Strážovice
3. místo Ostrovánky
Dekuji všem soutěžícím za skvělé výsledky a gratuluji
k vítězství.
Tomáš Kaňa, Starosta SDH Věteřov

SDH Věteřov
Vážení spoluobčané,

zúčastnilo všech soutěží 3. okrsku. Byli jsme také nápo‑
mocní při odklízení následků po tornádu, a protože nám
tahle živelná pohroma nebyla lhostejná, obzvlášť po tom
co jsme viděli, uspořádali jsme ve sboru sbírku, ve kte‑
ré se nám podařilo od členů vybrat 7000 Kč, které jsme
zaslali konkrétní rodině do Moravské nové vsi. Během
roku jsme s paní starostkou obce řešili opravu střechy na
zbrojnici. Jelikož v některých místech, kde zatékalo jsou
trámy už velmi shnilé. Byl tedy přizván projektant, který
vypracoval projekt, pokud půjde vše podle plánu a poda‑
ří se získat dotace, tak by jsme se v letošním roce moh‑
li dočkat nové střechy. Blížil se měsíc září a s tím i další
bod plánu, a to uspořádat krojované hody. Právě o tuhle
akci jsme v minulém roce přišli. Covidová situace vypa‑
dala příznivě, tak jsme začali s přípravami. Termín hodů
se blížil a s ním i přibývající opatření, nicméně nám to
ještě vyšlo. Vše proběhlo dle plánu. Počasí bylo perfekt‑
ní, hojná účast lidí, víno teklo proudem a také hodová
chasa byla na roztrhání. Velké poděkování patří všem, co
se na přípravě hodů podíleli, také stárkovi a hodové cha‑
se. Poděkování patří také našim spoluobčanům, za jejich
obezřetnost a opatrnost, díky tomu nedošlo v naší obci
k žádné vážnější události. Sbor k dnešnímu dni má 23
členů činných a 2 členy čestné.

dovoluji si informovat vás o činnosti sboru dobrovolných
hasičů Věteřov. Začátek loňského roku se nesl ve stejném
duchu jako ten předešlý. A to plný zákazů a různých pro‑
tiepidemických opatření. Nicméně nás to moc neomezo‑
valo, protože v tomhle zimním období je i naše činnost
méně aktivní, ale abychom úplně nezaháleli, tak jsme se
společně s Laďou Chaloupkou pustili do údržby techniky.
Začali jsme s elektrocentrálou, kde bylo potřeba vyčistit
nádrž, karburátor a vyměnit olej. Potom přišla na řadu
PPS 12, na které se podepsal zub času a spoustu odje‑
tých soutěží a bylo tedy potřeba vyměnit hřídel čerpadla,
ložisko a celé čerpadlo vyčistit, znovu namazat a správ‑
ně vymezit, aby zase vše správně fungovalo. V polovině
února jsme společně s Janem Jurůtkou šli navštívit naše‑
ho velitele Richarda Jurůtku a jako poděkování za jeho
dlouholetou práci a za všechno co pro sbor udělal jsme
mu předali medaili za zásluhy. Začátkem března náš sbor
zasáhla velmi smutná zpráva a také obrovská ztráta, že
nás Richard navždy opustil. Další činnost sboru probí‑
hala dle schváleného plánu. Ve spolupráci z MS Větrov
Věteřov a kulturním výborem obce jsme uspořádali zahá‑
jení prázdnin na myslivecké chatě. Dalším bodem plánu
bylo uspořádat ke příležitosti oslav cyrilometodějských
hodů soutěž v požárním útoku, která byla věnovaná pa‑
mátce našeho zemřelého velitele. Soutěžní družstvo se

Na závěr mi dovolte popřát vám všem hlavně pevné
zdraví.
14
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Strážovice
6
6
6
2
3
1
6
4
6
5

Želetice
8
4
5
7
2
1
8
3
8
6

Body
29
20
26
19
14
6
29
21
26
26

Pořadí
8
4
7
3
2
1
8
5
6
7
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Včelaři Věteřov

Myslivecký spolek Větrov Věteřov
Zajímavosti ze života včel :
• včela létá rychlostí 29 km/hod
• včela mávne křídly 200x za vteřinu‑tato rychlost vy‑
tváří bručení, které slyšíme
• za jedinou minutu navštíví přibližně 10 květů
• dělnice při sběru nalétají více než 57 000 km
• 1 včela vyprodukuje za svůj život přibližně 9 gramů
medu, to je 6 týdnů v létě
• K nasbírání 0,5 kg medu pracuje zhruba 556 včel
celý svůj život
• Češi jsou národ včelařů, patří jim 3.místo v Evropě,
o 778 300 včelstev pečuje 62 480 včelařů
• med jako sladidlo existuje 150 mil. Let. Obsahuje
vitaminy, minerální látky, stopové prvky, enzymy,
koenzymy, flavonidy, antioxidanty,

Tak jako v předešlých létech je úspěšnost práce každého
včelaře ovlivněna jednak průběhem počasí od jara do
podzimu, jednak zkušeností a praxí každého z nás.
Zima na začátku roku 2021 nebyla nijak velká. V první
polovině února došly silné mrazy, ale v druhé polovi‑
ně měsíce se začalo oteplovat tak, že ke konci února šly
teploty nad 14 stupňů. Počasí bylo jako na houpačce.
To se projevilo i v březnu. V noci byly mrazíky a přes
den teploty jen do 5 stupňů. Pak bylo několik dnů velmi
teplé počasí, na Velikonoce byly noční mrazíky. Vlivem
tohoto chladného počasí se opozdil nástup kvetení jak
stromů, tak později řepky, která je pro včelaře význam‑
ným medonosným zdrojem. Navíc v tomto období bylo
chladné a deštivé počasí. Zanedlouho kvetl akát, ale ani
on nezamedoval. Proto jsme očekávali jak to bude po
odkvětu lípy. Při prohlídce úlů jsme se zaradovali. Byla
to pro některé první úroda. Ještě štěstí, že v katastru byla
vysazena slunečnice a po ní jsme měli druhou snůšku.
Tímto skončila pro nás sezóna a začali jsme se připravo‑
vat na další rok léčením včel.

Václav Bilíček

První léčení zahajujeme kyselinou mravenčí, pak co nej‑
dříve zakrmit. V říjnu nebo v listopadu jsme uskutečnili
fumigaci. Provádí se mírným kouřem v úlu, v němž je
účinná látka, která pronikne mezi včely a zahubí roztoče
Varroa. V prosinci ve spolupráci se včelaři z Kyjova se
provedla poslední léčba aerosolem. Ta se může provádět
i do -5stupňů jeli léčivo Varidol v acetonovém roztoku.
V lednu jsme vzali z úlů vzorky spadu(měli), odevzdali
a čekáme, jaké budou výsledky.
U nás v obci máme 9 včelařů, z toho jsou 3 ženy, tak‑
že počet včelařů se nezměnil. Staráme se o 40 včelstev.
Oproti minulému roku máme o 4 včelstva méně. Všich‑
ni včelaři mají včelstva, jejich množství se pohybuje od
2 do 10 úlů.

Z Hubertova cechu - 2021
Rok se s rokem sešel a máme tady další příspěvek do
obecního zpravodaje z Hubertova cechu.
Myslivecký rok 2021nám na konci března končí a CO‑
VIDu navzdory příroda a myslivost ve Věteřově mají za
sebou pěkný rok.
Po nucené covidové pauze pauze jsme na chatě Větrovka
zahájili prázdniny – 26. 6. 2021 proběhla ve spolupráci
s obecním úřadem a hasiči již tradiční akce a při hojné
účasti proběhla jak dětská diskotéka, tak i letní konzu‑
mace výborného ovaru při táboráku.
Léto se přehouplo do podzimu a 13. 11. 2021 jsme se
sešli na prvním ze dvou plánovaných honů. Bylo nás 23
střelců a 8 honců. Uloveno bylo 18 bažantích kohoutů
a jedno sele. Po akci jsme zasedli a lehce slavili Poslední
leč v místní škole. (Pochopitelně jsme plně respektovali
vládní nařízení proti COVID – 19)
21. 11. 2021 jsme se sešli pod loňské pauze na Hubertské
mši ve Věteřovském kostele. Bylo dobré vidět kamará‑
dy, i místní na pěkné akci a povzbuzení od našeho pana
faráře Pavla Marii Baxanta zahřálo stejně jako tradiční
svařák.
26. 12. 2021 proběhl tradiční Štěpánský hon za účasti 13
střelců a 8 honců. Podařilo se odlovit 1 zajíce a 6 bažan‑
tích kohoutů.
Během honů se naplno projevil důsledek vlhkého
a chladnějšího jara – drobná zvěř, tj. bažantí jen s velký‑
mi problémy vyvedla mladé.
Celkově byl loňský rok průměrný, v naší honitbě slušně
zastoupená zvěř srnčí se drží na zhruba stejných stavech.
V lesní části honitby máme celkem hojně zastoupené
mlaziny a proto jsme se po dlouhé době rozhodli uspo‑
řádat naháňku na černou zvěř a sice v místních částech
Škarece, Rovinka, Uhliska – tato proběhla 8. 1. 2022

a bohužel zvěř nevěděla, že lovíme a nebyla doma, tak‑
že úlovek byl nulový – zato účast parádní: 18 lovců a 8
honců.
Přemýšlel jsem, co dále napsat, jak upozornit veřej‑
nost – jako každoročně – k ohleduplnosti ke zvěři v pří‑
rodě, zalamentovat si nad sraženou zvěří, lehce zamo‑
ralizovat… Nebudu tak činit. Doba Covidová pomalu
odeznívá, a úspěšně ji nahrazuje další – zdánlivě – pesi‑
mistické období.
Víte v přírodě najdete odpověď na všechny otázky lid‑
ského bytí, stačí jen vyrazit ven s trochou pokory, sed‑
nout si pod “trnkový keř“ a sledovat tu krásu. Někdy
něžnou, jindy krutou.
Staré skončí a je nahrazeno novým a čas neúprosně běží.
Pochopení tohoto koloběhu, tiché pozorování krás pří‑
rody, to je malý, ale důležitý kousek myslivosti.
David Zálešák

Při prohlídce úlu uvidíme tyto 3 různé jedince a to
v různém množství.
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Naše vesnice před 100 lety - rok 1922
Poloha obce leží na mírném svahu směrem od severozá‑
padu k jeho východu. Podnebí je drsnější, jelikož obec
je ze strany severní otevřená a ze strany jižní uzavřená
lesnatým pohořím s kopcem tzv. Babylonem.

Nové webové stránky

Obec Věteřov patřila pod okresní soud do Ždánic, pod
policejní správu do Kyjova, župu Uherské Hradiště.
Pod berní správu do Kyjova (dříve do Ždánic).

Dle starých pověstí dostala obec jméno dle větrů v obci
řádících nebo snad od bývalého hradu zv.Větrov, který
stál na Valech.

Farářem byl v obci p. František Janouš, nadučitelem
Konstantin Volařík, rodák z Vracova (též výborný var‑
haník), učitelé: Ludvík Blata, rodák ze Šardic, Josef Le‑
toch, rodák z Kostelce.

Obec je rozdělena na části pod názvy:
Hloža, Jablunka, Na slepici, Koráb, Za branou, V zahra‑
dech, Na božích mukách.

V obci byly tyto spolky:
Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1902,
Odbor Národní Jednoty, založený roku 1902

Obcí protéká malý potůček, který vyvěrá v Jablunce.
V okolí obce tvoří lesy polokruh směrem od severu až
k jihozápadu.

Katolický spolek: „Sdružení venkovské omladiny“, zalo‑
žený v roce 1911
Orel Československý, založený roku 1923

Občané obce se živí hlavně zemědělstvím, dělnictva je
malé procento, jelikož průmysl je malý až na kruhovou
cihelnu, založenou roku 1913 panem Václavem Uhýr‑
kem, zdejším rodákem. V roce 1919 koupili cihelnu bra‑
tři Jaroslav a Vladimír Novotní.

Záloženský spolek „Raifaisenka“, založený v roce 1906
Lidová Jednota, založená roku 1923
Spořitelní a záložní spolek „Kampelička“, založený
v roce 1928.

Nejvýznamnější budovy obce byly: kostel, fara, škola,
hřbitov.

Obyvatelstvo bylo úplně národnosti české, náboženství
bylo římskokatolické.

Kostel byl založený roku 1900 a vysvěcený 26. 10. 1902.

Věteřov má na pozemcích v poli 3 kapličky a jedny Boží
muka, jeden větrný mlýn.

Škola byla založena roku 1795. Žáků v této době bylo
114.
Fara byla vystavěna roku 1909, farní úřad roku 1911.

Kapličky jsou: Bílá, Červená, U Jozífka. Boží muka stojí
na obecním pozemku na kopečku u cihelny.

Hřbitov byl vystavěn roku 1904.

V roce 1922 bylo v obci Věteřov 188 domů a 734 oby‑
vatel.
Pamětní kniha Obce Věteřov 1922-1951
Zpracovala Marta Koláčková, kronikářka

Silnice do Ždánic byla vybudovaná v roce 1906.
Poštovní sběrna založená 2. 11. 1913.
Věžní hodiny vešly v činnost 18. ledna 1921.

Vítání občánků

Vítání občánků
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Kyjovské Slovácko v pohybu

Mobilní poradna Bílý kruh bezpečí

MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – z pro‑
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporuje zlepšová‑
ní kvality vzdělávání a technického zázemí škol a školek.

Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými aktivitami
v regionu objevil nový pojem MASka. Někteří z vás ale
možná dodnes neví, co jiného než maškarní maska, či
obličejová maska či maska, za kterou se občas člověk
potřebuje schovat, si mají přestavit. Možná jste si také
všimli našeho loga – slováckého klobúčku, kterým jsou
označeny námi podpořené projekty a rovněž nevíte, co
je pod klobúčkem. Tak právě pro ty z vás si dovolím
malé vysvětlení, protože činnost MASky se vás všech ně‑
jakých způsobem může dotknout. Spolek Kyjovské Slo‑
vácko v pohybu je jednou ze 180 tzv. MASek (Místních
akčních skupin), které působí ve venkovských oblastech
ČR a podílí se na jejich rozvoji. Kyjovské Slovácko zahr‑
nuje 45 obcí kolem Kyjova, je tedy i vaší MASkou.
Spolek Kyjovské Slovácko byl založen před dvaceti lety
skupinou nadšenců, kteří se chtěli podílet na zlepšování
kvality života na Kyjovsku a využít možností blížícího se
vstupu do EU. Postupně se z nich vypracoval tým pro‑
fesionálů, který nadále plní poslání spolku s mottem:
„Společně s místními se podílíme na rozvoji našeho regionu“.
Svou činností přineslo na Kyjovsko více než 250 000 mil.
Kč a podpořilo více než 350 projektů obcí, drobných
podnikatelů, spolků, škol a farností.
Spolu s ostatními členy týmu však věřím, že jste o nás
a našich aktivitách přinejmenším slyšeli, či se jich přím
účastnili, ať už jako žadatelé, či jako účastníci akcí.

CSS – Centrum služeb pro obce – díky projektu Svazu
měst a obcí podporujeme spolupráci obcí, přípravu a re‑
alizaci společných projektů a rozvoj místní ekonomiky.
TAS – jsme členem Turistické asociace Slovácko a po‑
dílíme se na rozvoji cestovního ruchu, např. zavedením
regionální značky Slovácko -regionální produkt.
Animace území – podněcujeme nové nápady, konzul‑
tujeme projekty, propojujeme partnery, motivujeme,
vzděláváme, publikujeme, pořádáme vzdělávací a kul‑
turní akce a další.
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
• můžete získat podporu na uskuteční svého nápadu
a realizaci projektu
• můžete podat námět k činnosti MAS
• můžete se se stát členy některé pracovní skupiny
• můžete se podílet na organizaci akcí MAS
• můžete se stát členem MAS
• můžete se stát našim kritikem či oponentem
Tím vším můžete napomoci k rozvoji vašeho regionu!
Dveře naší kanceláře jsou Vám otevřené.

CO DĚLÁME
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – prostřed‑
nictvím získaných prostředků z EU fondů PRV (Pro‑
gram rozvoje venkova), IROP (Integrovaného regionál‑
ního operačního programu), OPZ (Operační program
Zaměstnanost) podporujeme projekty obcí, malých
podnikatelů, spolků, farností.

Těšíme se na spolupráci!
Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Anna Čarková
Předsedkyně

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až
za vámi

nou především konzultaci, při které vyslechnou kon‑
krétní příběh a poskytnou právní informace a psychic‑
kou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace
jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem
může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mo‑
bilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci
bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvá‑
dět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bez‑
pečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům
trestných činů. A od loňského roku dokonce není vá‑
zaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro
svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vy‑
jet za klienty i mimo své domovské město.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jed‑
noduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volají‑
cím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se ob‑
jednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro po‑
moc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na
pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pou‑
ze na naši bezplatnou non‑stop linku pro oběti na čísle
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní po‑
radna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc
může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kra‑
je.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, poru‑
šování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže
a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabíd‑

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e‑mail: bkb.brno@bkb.cz

Společenská kronika Statistické údaje
Narození v roce 2021
Leontýna Kolajová, Natálie Chadimová, Karel Čermák,
Elena Vašíčková, Eda Novák, Antonie Strmisková

Statistické údaje k 1. 1. 2022

Zemřelí v roce 2021
Rostislav Svoboda, Jan Svoboda, Richard Jurůtka, Pavel
Filipenský, Bedřich Svoboda, Miroslav Potáček, Bohumil
Palatka

Narození		 6
Úmrtí			7
Přistěhováno		
17
Odstěhováno		
2

Počet obyvatel		

501

Nejmladší občanka Antonie Strmisková.
Nejstarší občanka Marie Kačírková – 91 let.
Nejstarší občan Josef Staněk – 90 let.

Veškeré inforamce a fotky z akcí najdete na webových stránkách:
www.veterov.eu
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Myslivecká povídka
Byl pozdně lednový večer pár let nazpět. Doba řekně‑
me pozdně předkovidová a já tehdy uvažoval, kde se po
dvou po sobě jdoucích nočních směnách vrtnu.
Domek plný rodinky příliš vytouženého klidu nenabízel,
ale jak se tak blížil večer, začal ve mně klíčit nápad, že
si zajdu na čekanou do lesa. Vím, příliš klidně to napo‑
prvé nevypadá, ale dřímavý klid na sedačce byl více než
lákavý. Počasí vypadalo slibně – bezvětří, pod mrakem,
deště přešly před pár dny a teplota těsně nad nulou.
Ještě chvilku uvažování a bylo rozhodnuto!
Uvařit do termosky čaj, sbalit starou deku, novou deku,
kabát vaťák, starou služební bundu „párkra“, noční za‑
měřovač a baterku. Těch nutných propriet bylo víc
a k tomu kulovnici – samozřejmě vytřít šňůrou do su‑
cha lauf, neboli hlaveň. Všechno to živobytí jsem snesl
na hromadu – velký batoh, bundy a deky v lodním pytli
vypadaly impozantně.
Starostlivá manželka, když viděla to balení, ráda mi po‑
přála Lovu zdar!
No ale co teď s tolika věcmi? Polní cesta – jak to říct
slušně – zavlhlá a do tolik oblíbených Škarec to bude
i s vybavením na padnutí.
Auto nepadá do úvahy, co ale do úvahy padlo, bylo elek‑
trické kolečko, odpočívající na nabíječce po denní služ‑
bě.
Kontrolka svítila optimisticky a tak jsem naložil vybave‑
ní a vyrazil po cestě směr Škarece.
Kolečko byla vynikající volba. Les se přibližoval hodně
pomalu a pneumatika se namáhavě prokusovala bahni‑
tou cestou. Já toho měl taky dost…
Kdo někdy okusil slasti práce v noci, ten ví.
A už je tady trnková mez táhnoucí se z pod Rovinek až
k Uhliskům, poslední výběžek pole – a za ním Radkův
posed. Podařilo se, elektrotragač dobzučel až k žebříku
zapřenému o mohutný modřín. Byl jsem rád, sotva jsem
visel na rukojetích. Procházka lepící polní cestou byla
výživná a po dvou po sobě jdoucích nočních směnách
i dost únavná. Měl jsem toho dost.
Chvilku jsem odpočíval opřený o kolečko a sbíral jsem
síly k přeměně z uondaného pocestného na myslivce.
Rozbalil jsem lodní pytel s garderobou a za svitu čelovky
při teplotě velmi lehce nad nulou jsem se nejprve svlékl
do spodního prádla a shodil ze sebe propocené svršky,
které by po zasednutí na posed velmi rychle a velice
účinně začaly chladit. Navlékl jsem na sebe podvlíkač‑
ky, kalhoty, na ně oteplovačky. Na hořejšek jsem navlékl
dvě mikiny, rolák, fleecovou bundu a neprofouknutel‑
ného párkra- dlouhou bundu s vložkou.
Moc se v tom hýbat nedalo, vypadal jsem jako potápěč
ve skafandru, ale na kulovničku jsem nasadil objemný
objektiv nočního vidění a zhruba bylo hotovo. Stačilo
takto vystrojen vytahat na sedačku batoh s termoskou,
dekou a vaťákem plus podprdelníky. Dole na kolečku

jsem nechal batoh číslo dva se svlečeným prádlem.
Vylezl jsem na posed s rozbalenými podsedáky a s grá‑
cií opilého akrobata si sedl na trůn. Hlavně bezpečně
položit flintu vedle sebe na držák a tak nějak na klín sta‑
rý vaťák a deku. Na hlavě teplého kulicha a nákrčník,
na rukách hřejivé rukavice zahájil jsem tedy noční čeka‑
nou. Zkusmo jsem vzal pušku, zapnul kameru a podíval
se na vnadiště – paráda. Kukuřička, obilné plevy, zbytek
výpalků, všechno čekalo na hostinu. Věděl jsem, že šan‑
ce jsou hodně nízké, téhle čekané podobných pár nocí
předcházelo, ale na tohle, právě na tohle jsem se těšil.
Radek a Martin tady během měsíce nazpět každý měli
štěstí – sele a lončák přišli ve správný čas. Já se nechám
překvapit.
Pušku jsem odložil na držák, opřel jsem se o pohodlnou
opěrku a vnímal krásu zimního lesa. Od Sobůlek vál do
obličeje téměř neznatelný vánek, nádherné voněl les tle‑
jícím listím. Bylo ticho téměř absolutní. Kdesi od Bohu‑
slavic hučel vlak. Mohlo být tak osm. Vesnice tichla a já
taky ztichl – usnul jsem jak špalek.
Probudil mě výr velký. Jak jsem spal, přistála mi největší
z našich sov pár metrů nad hlavou a začala houkat. Bylo
to majestátní a trošku strašidelné. Dravec o mně vů‑
bec nevěděl. Po hezkých pár minutách odletěl kdesi dál
a pokračoval v basování. Mrknul jsem zase přes kameru
na vnadiště – a ejhle, srnčí. Srnec a dvě srny mlsali dob‑
roty. Přišli další dva kusy a připojily se k hostině. Zvířata
neměla tušení, že padesát metrů od nich sedí na posedu
lovec. Museli projít kolem elektrokolečka, ale nějak jim
to nevadilo.
Užíval jsem si šmírování – externí zdroj s velkou kapaci‑
tou tohle umožňoval.
Oko po chvíli nemohlo a tak jsem si zbraň položil na
klín. Únava byla pryč a já si uvědomil, že tak krásnou
noc jsem ještě nezažil. To jsem netušil co bude násle‑
dovat…
Od Věteřova bylo ticho a tak nějak jsem zase zvědavě
zvedl pušku – na krmelišti byla jen jedna srna a strnu‑
le hleděla do kopce, někam k Ostrovánkám. Dlouho
a upřeně, bez pohybu zvíře hledělo do černočerné tmy,
pak odskočila a utekla kolem mě kdesi do polí.
No nic, ještě chvíli a jak začnou studit nohy v termopo‑
nožkách a těžkých kožených botách tak tenhle podnik
ukončím a tradá domů!
Cosi cinklo. Nalevo přede mnou v kopci, tam kde před
pár týdny prošli těžaři a nechali na hromadách po celém
svahu vršky a haluze. Zas! Zase. Praskot frkání – no jas‑
ně, nočním lesem jede s koňma Emil. Vrací se z vyjížďky
od Bukovan. Pomyslel jsem si, že nemá strach jet po tmě
a přes koleje od traktorů.
Koně frkali, praskaly haluze jak jeli kopcem dolů. Už
jsem se těšil, že v černočerné tmě se svezu i s tragačem
domů a s kočím poklábosím.
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Složitě jsem vytáhl z jakési kapsy mobil: 22,30.
Opatrně jsem slezl na zem. Najednou jsem všude cítil
vůni divokého prasete a věděl jsem, že už nikdy ji neza‑
pomenu. Z pušky jsem sundal kameru a znovu nabil. Se
svítící čelovkou a baterkou na zbrani jsem šel na nástřel.
Tedy místo, kde byl divočák zasažen. Prase tam nebylo.
Nikde nebylo. To není možný! Sen to nebyl! Flinta je
nastřelená dobře, minout jsem nemohl. Utěšoval jsem
sám sebe a zasvítil na blízké pařezy. Nic. Musím to prase
najít. Na nástřelu ležel kouřící koláč černé barvy. Takže
zásah byl a mocné cákance mě vedly k blízkému pařezu
ze kterého se kouřilo a - nebyl to pařez. Zvíře po přesné
ráně na komoru z cca 28 metrů ušlo tak deset metrů,
barvilo a zhaslo.
Vyvržený kňour měl moji nevyvrženou váhu – lehce,
velmi lehce pod cent.
Klekl jsem na mezitím jinovatkou pokrytou zem a po‑
děkoval svatému Hubertovi za úlovek. Z batohu jsem
vylovil doutník a při bafání uznal, že tenhle kousek na
elektrotragač sám nenaložím.
Vypreparované zbraně divočáka jsem připevnil na pod‑
ložku z dubu, z haluze ze Škarec, odkud prasata přišla
a pověsil na zeď. Připomínají mi zatím nejkrásnější můj
lovecký zážitek.
Děkuji Radkovi a Martinovi za rady a vedení při lovu
a Honzovi a Svaťovi za pomoc při naložení a převozu
úlovku.
David Zálešák

Koně asi nebyli koně, protože místo frkání začali
chrochtat. Koně přece nechro.
Fofrem jsem nadhodil flintu a zapnul kameru. Zamířil
jsem na vnadiště a dobrých deset metrů za ním poma‑
linku šlo mezi stromy prase. Ne prasátko, ale prase a za
ním scházelo další a ještě jedno, další světla se ztrácela
ve svahu nad stromy! Třepal jsem se jak v horečce. Za
hromadou, kolem ní a až ke mně přišlo a rylo dvanáct
prasat. Dvanáct solidních zvířat, tak od lončáka výš,
žádná malá selata! To to to bylo neuvěřitelné!
Vůbec o mně neměli tušení. Zapnul jsem dálkoměr:
nejdál 52 metrů a další blíž. Nejbližší 17 metrů, pomalu
šlo k posedu, sem tam zarylo. Došlo až k žebříku a sko‑
rem narazilo do tragača! Zvedlo hlavu a podívalo se pří‑
mo do kamery. Prase okamžitě vědělo, která bije, otočilo
se a cupitalo pryč. Ne nijak divoce, byl to kňour. Vracel
se k tlupě a nevypadalo to dobře.
Teď nebo nikdy. Jak cupital, občas si rýpnul a teď se
postavil bokem! Sám prst zmáčkl spoušť a do tmy cize
tlumeně cvakl úderník zajištěné zbraně. Kňour značně
přidal – smrtelný zvuk zvedl zbytek tlupy. Ani nevím
jak jsem znovu natáhl napínáček, teď už odjistil a po‑
prvé v životě jsem na čekané udělal ono profláklé:“Cc
cc!“ Prase se na okamžik zastavilo a vytočilo hlavu, co
že to bylo za zvuk. To už ale zaduněla kulovnice, lehce
to zatlačilo do ramene a prase bylo fuč. Díval jsem se
na zbytek tlupy, jak s rachotem mizí ve svahu – ve tmě,
strachy bez sebe utíkali na Rovinka.

Zhistorie
Věterský Cyrilek
Věterský kostel je zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději. Proto
se tu konávaly ihned po zavedení duchovní správy 1909
na „Cyrilka“ slavné poutě. Z celého širokého okolí při‑
cházela procesí i s kněžími. Na polních kázáních před
kostelem bývalo až 3000 lidí. Později, když se začalo
tohoto dne zneužívat politicky, návštěva silně poklesla.
Jen při zvláštních příležitostech bývala pouť dřívějšího
lesku a rázu slavnostního.
Podnět k tomu, aby se ve Věteřově poutě konávaly, vy‑
šel od ždánského faráře Ig. Papáčka. Hned prvého roku
přišla procesí ze Strážovic, ze Žarošic a ze Ždánic. (Bylo
to 5. července 1910). Toho dne byly posvěceny oba po‑
stranní oltáře, sochy, kříže, svatostánky a Boží hrob.
Toho dne se tu zle pobilo několik chlapců ze Šardic, pro‑
to v příštích letech nesměly se pořádati taneční zábavy.
Slavná pouť byla roku 1913. Svěcen byl prapor místní
Omladiny (byla založena 2. 1. 1910. Prvou předsedkyní
byla A. Nováková z čís. 113). Fara, kostel i domy byly
ozdobeny prapory. U kostela stála slavobrána. Světite‑
lem praporu byl velmistr řádu František Marat z Prahy
a kmotrou byla J.E. hraběnka Serenyová, rozená Harra‑
chová z Milotic. Přítomno bylo mnoho vzácných hostí,
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15 kněží, Omladina a různé katolické spolky s prapory
a hudbou a přes 5000 lidí ze širokého okolí.
Příštího roku byl svěcen kříž Omladiny (před domem
čís. 61), ale slavnostní ráz a účast pod dojmem hrozící
války (dne 28. června 1914 byl zavražděn se svou man‑
želkou v Sarajevě rakouský arcivévoda a následník trů‑
nu Ferdinand D’Este) nebyla již taková.
Světová válka setřela pak po mnoho let lesk z věterských
„Cyrilků“. Houževnatostí a vytrvalostí ždánského faráře
v propagaci přišlo vždy dosti lidí. Po válce vinou nového
faráře Františka Janouše poutě několik let jen živořily,
ale pak opět neúnavný a stařičký ždánský farář je znovu
a znovu oživoval. Ještě v roce 1927 kázal a přišla četná
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procesí. V následujících letech přestala procesí přichá‑
zeti, ale mnoho jednotlivců přicházelo přece. V roce
1932 měl tento stařičký a nadšený kněz posledně slav‑
nou mši. Potom již pro stáří nemohl docházeti.
Pěknou poutní slavností byly také prvotiny zdejšího ro‑
dáka a žáka P. Basila Pouchlého z řádu Františkánského
v roce 1934. Byla to po roce 1913 nejkrásnější a nejra‑
dostnější pouť vůbec. Účast přes 3000 lidí. (U kostela
bylo 37 krámků, kolotoč, střelnice a muzika v obou hos‑
tincích). Protektorátní, ale pěkné byly též prvotiny zdej‑
ších rodáků P. Petra Markuse a P. Štěpána Luže v letech
následujících.
Z kroniky Bedřicha Blahutky

Fotogalerie kulturních akcí

Krojované hody

Beseda s důchodci

Krojované hody

Pasování prvňáčků
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Krojované hody

Krojované hody

Krojované hody

Setkání u Végrova kříže
27
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Sazba a tisk: A studio group, spol. s r. o., Kyjov, t. 518 616 111, astudio@astudio.cz
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