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Vážení spoluobčané,
uplynul další rok a my vám přinášíme
nové vydání Věteřského zpravodaje.
Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým rokem.
Loňský rok a začátek roku letošního
byly spjaty s volbami. Na podzim proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
V lednu letošního roku proběhla volba Prezidenta ČR. Tato událost rozdělila společnost na dva tábory a byla
spojena s velkými emocemi, což dokazuje i velmi těsný výsledek.
Nicméně volby to byly demokratické
a my jejich výsledky musíme respektovat.
V květnu se konaly pro naši obec neméně důležité volby a to místní referendum o otázce překatastrování
obce. Byla to pro nás velká neznámá,
neboť se zatím v dlouhé historii naší
obce žádné referendum nekonalo.
Ani v ostatních obcích a městech to
není běžná záležitost. My jsme však
cítili potřebu znát názor Vás, občanů.
O to víc jsem ráda, že referendum proběhlo dle zákona, bylo platné a jeho
výsledky jsou závazné. Tímto Vám
chci poděkovat za Vaši hojnou účast.
Ukázalo se, že se umíme spojit, umí-

www.veterov.eu

me držet při sobě a umíme společně
hrdě bránit území naší obce.
A co je nového?
Předcházející roky byly pro nás roky
příprav, které se v loňském a na začátku tohoto roku zúročily.
Na začátku loňského roku proběhla
demolice dvou odkoupených domů
v Korábě.
Na jaře jsme zakoupili mulčovací
traktor i s příslušenstvím, který jsme
mohli letos v zimě otestovat. A i když
mnozí z Vás měli pocit, že nemají odmetený sníh včas nebo tak, jak byste si to představovali, věřte nám, že
jsme se snažili. Ne vždy však počasí
nebo právě kopcovitý terén naší obce
umožnil dokonalé odklizení. Proto
děkuji všem občanům, kteří přiložili
pomocnou ruku a pomohli úklidem
před svými domy.
Z ministerstva životního prostředí
jsme dostali dotaci 513 000,- Kč na
vysazení zeleně v areálu bývalé farmy.
Výsadba 49 stromů a 980 keřů byla zahájena v září a ukončena v listopadu
loňského roku. Stromy a keře vytvoří
nejenom kus pěkné krajiny, ale budou také sloužit jako větrolamy.
Dokončili jsme nákup pozemků
v areálu bývalé farmy. V současné

době je zpracováván projekt na zasíťování pozemků, který by měl být
společně se stavebním povolením
hotov přibližně v červnu tohoto
roku. Hned poté bychom chtěli začít budovat veškerou infrastrukturu
včetně nové komunikace. Zájemci
o pozemky na výstavbu rodinných
domů se mohou již teď hlásit na OÚ
ve Věteřově.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme
získali dotaci 200 000,- Kč na rekonstrukci klubovny. Nová klubovna vznikla v prvním patře vedle mateřské školy.
Nyní dolaďujeme detaily, aby mohla co
nejdříve sloužit Vám občanům.
Úspěšně bylo dokončeno nové parkoviště v Hložách. Přebudováním nevyužitého prostoru vzniklo 12 parkovacích
míst pro osobní automobily. Věříme, že
odlehčí náporu aut stojících podél hlavní silnice.
K 31.12.2017 jsme měli zůstatek na účtu
11 400 800,- Kč.
A co nás čeká?
I nadále se snažíme všemožně žádat
o dostupné dotace. Z Jihomoravského kraje jsme zažádali o dotaci na další doplnění výzbroje Jednotky sboru
dobrovolných hasičů a na mobiliář do
knihovny.

1

Věteřský zpravodaj
Knihovna prošla drobnou rekonstrukcí, v loňském roce proběhla
automatizace knihovny, kdy byl
z dotace zakoupen nový notebook,
tiskárna, čtečka čárových kódů. Pokud se podaří dotaci získat, byla
by to poslední fáze rekonstrukce
knihovny – nové regály na knihy,
koutek pro děti i dospělé.
Opakovaně jsme zažádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na
vybudování workoutového hřiště
na kluzišti v Jablůnce a informační
tabule u vodojemu. Žádali jsme již
v loňském roce, je zde však tak obrovský přetlak žádostí, že na dotaci
dosáhne jen velmi málo obcí. Snad
budeme mít letos větší štěstí.
Na stránkách tohoto zpravodaje se

dočtete také o činnosti našich spolků. Jsem moc ráda, že se stále ještě
najdou lidé, kteří jsou ochotni udělat něco pro obec, udělat nezištně
něco navíc, něco na úkor svého volného času. Vážíme si toho, a proto také každoročně jejich činnost
podporujeme dotacemi z obecního rozpočtu. A pokud dotace nestačí, pomáháme i jinak. Například
již zmiňované dotace z Jmk pro hasiče nebo mimořádný dar 10 000,Kč, který jsme poskytli mužskému
sboru Věteřáci na jejich akci Setkání mužských sborů, při příležitosti
10. výročí jejich založení.
Co mě však trochu mrzí je to, že některé spolky občas zapomínají, že
vznikly ve Věteřově a pro Věteřov

a jejich činnost by se proto neměla
odvíjet od toho, kdo je aktuálně ve
vedení obce.
Nemenší poděkování patří také kulturnímu výboru, který drží záštitu
nad většinou obecních akcí. Není
to jednoduchá práce, je to mnoho
hodin poctivé práce a příprav.
Nesmím také zapomenout na poděkování všem krojovaným i těm,
kteří se na přípravě krojovaných
hodů podíleli. Díky Vám u nás tato
tradice nezanikla. A pevně věřím,
že i letos se najde parta mladých
lidí, „keří v tem kroji půjdů“.
Závěrem Vám přeji klidný, pohodový a úspěšný rok.
Hana Kolaříková,
starostka

Rekonstrukce klubovny před

Rekonstrukce klubovny po
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Dětské hřiště před školou

Výměna oken a dveří na kabinách

Rekonstrukce knihovny

Demolice domu č.p.133

Demolice domu č.p.57

www.veterov.eu
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Výsadba zeleně na farmě

Nákup umlčovacího traktoru

Výsadba zeleně na farmě

Parkoviště Hloža

Rekonstrukce kanceláří

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
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Z celkového počtu 422 oprávněných voličů bylo vydáno
231 obálek. Odevzdaných obálek bylo 231, z toho platných hlasů 224. Volební účast byla 55%.
ANO (pro překatastrování)
NE (proti překatastrování)

3
221

Referendum bylo platné. Rozhodnutí v místním referendu je závazné.
Na rozhodnutí Ministerstva vnitra, které by mělo tento
spor rozhodnout stále čekáme.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V OBCI VĚTEŘOV
konaných 20.10. – 21.10.2017
Z celkového počtu 412 oprávněných voličů bylo vydáno 276 obálek. Odevzdaných obálek bylo 276, z toho platných
hlasů 275. Volební účast byla 67%.
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Již dříve jsme Vás informovali o připravovaných pozemcích určených pro
výstavbu rodinných domů v areálu
bývalé farmy. Pozemky již patří obci,
příprava projektové dokumentace ke
www.veterov.eu

Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokratická
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
REALISTÉ
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

stavebnímu povolení se chýlí ke konci.
V současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele inženýrských
sítí a komunikace. Ihned po získání
stavebního povolení, začneme s bu-
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dováním. Zájemci se mohou hlásit na
Obecním úřadě ve Věteřově. Více informací naleznete také na internetových
stránkách obce www.veterov.eu.
Hana Kolaříková, starostka
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V naší MŠ jsme po velkých prázdninách ve školním
roce 2017/2018 přivítali 14 dětí. Většina z nich měla 2-3
roky. Předškolák je letos jen jeden. Přijali jsme také tři
děti z jiných obcí. Kolektiv dospělých se nezměnil. Pracují zde dvě učitelky – Ivana Moudrá a Renata Švaňhalová. O kuchyň a úklid se stará p . Ivana Bílíčková. Ještě
bych se ráda ohlédla za půlrokem před prázdninami.
S dětmi jsme v tomto období prožili spoustu zajímavých aktivit. Pravidelně jsme navštěvovali loutková
divadelní představení . Připravili jsme také kulturní
vystoupení a malé dárečky maminkám k svátku. Pěkný
zážitek si odnesly děti z lekce muzikoterapie vedené
zkušenou lektorkou v MŠ Archlebov. Také jsme si vyšli
s myslivcem a zároveň tatínkem p. Zálešákem k myslivecké chatě. Připravil si pro nás poutavé vyprávění o
přírodě i s názornými ukázkami a malým pohoštěním.
Vydařená byla také návštěva dětí z Archlebova a Dražůvek u nás ve Věteřově. Ve škole a na zahradě jsme si
spolu hráli celé dopoledne, zhlédli divadlo a všichni
jsme se naobědvali v naší jídelně. Na celodenní výlet
jsme v červnu vyjeli do Kněždubu do Slováckého domku. Průvodkyně zde měly pro děti připraveny aktivity
ze způsobu života z minulých dobách. Také jsme si zde
mohli pohrát s domácími zvířaty,které zde chovají. Závěrečný výlet se uskutečnil v červenci a to do Dambořic – bydliště p. uč. Švaňhalové. Navštívili jsme zde
místní farmáře, prošli se vesnicí a pohráli si na dětském
hřišti.
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V září byly v budově školy zahájeny stavební práce.
Prováděla se rekonstrukce tří místností vedle MŠ, které jsme dosud využívali jako sklad hraček a tělocvičnu.
Pomůcky jsme už o prázdninách přestěhovali do mezipatra. Stavební práce nijak nenarušily běžný chod školy. Mohli jsme uskutečňovat všechny činnosti z našeho
školního vzdělávacího programu.
Hned na konci září jsme pozvali do MŠ všechny rodiče na podzimní slavnost, spojenou s tvořením podzimních dekorací a malým občerstvením připraveným
dětmi. Akce pokračovala před školou vyřezáváním dýní
a večer lampiónovým průvodem.
Zajímavým a pro všechny novým zážitkem byla návštěva sférického kina, které za námi přijelo do ZŠ
Archlebov. Promítalo se ve velké nafouklé kopuli v tělocvičně.
Na začátku prosince následoval každoroční příchod
Mikuláše, anděla a čerta s trochou strachování a radostí
z nadílky. Rodiče nám pomohli vyrábět vánoční dekorace na školní jarmark.
Každý rok se s dětmi zapojujeme do dění v obci a přispíváme svým vystoupením. Letos jsme v listopadu
písněmi a básničkami vítali nové občánky a v prosinci přednášeli a tancovali při rozsvěcování vánočního
stromu.
Maminkám a tatínkům jsme předali vyrobená sněžítka
na společné besídce před vánočními prázdninami. Vyráběli jsme také ozdoby a zdobili perníčky.
V novém roce 2018 jsme se sešli v dobrém zdraví. Užívali jsme si her na sněhu,dováděli na karnevale školním i
obecním.Při každodenních aktivitách nás čeká spousta
nových zážitků. Třeba na plaveckém výcviku,kterého se
každoročně ve Bzenci účastní nejstarší děti .
Vyhlížíme blížící se jaro, připravujeme nové výlety, zajímavé exkurze i kulturní představení.
Těšíme se na novou úrodu na našem školním záhonu.
Letos se budeme starat o jahody a bylinky.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají svými sponzorskými dary nebo
věnují čas a svou konkrétní pomoc.
Ivana Moudrá
Renata Švaňhalová
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V září loňského roku mě navštívila ředitelka Jednoty Hodonín se žádostí
o finanční podporu na provoz místní
samoobsluhy. Tato žádost byla projednána na zasedání zastupitelstva,
kde jsme se se zastupiteli jednohlasně shodli na tom, že podporu ne-

schválíme. Uvědomujeme si, jak je
důležité, aby v naší obci samoobsluha byla, očekáváme však, že pokud
Jednotu trápí malé tržby, měla by se
změnou a snahou o nápravu začít u
sebe a hledat chyby v současném
systému.

Aby i naše malá knihovna byla světová a šla s dobou,
pracovala jsem celý rok na modernizaci knihovny. Byly
vyřazeny spousty starých a zničených knih, které se pomalu, ale jistě, nahrazují zejména nejnovějšími tituly a
bestsellery. Každý rok se tu nastřádá cca 100 titulů vydaných ten daný rok, nebo rok předtím. A aby zejména
mladší generace měla možnost zjistit, které knihy u nás
v knihovně najdou, zřídil se online katalog. S tím souvisí označení všech knih čárovým kódem a jejich čtečkou, takže to v knihovně vypadá trochu jako v obchodě.
Online katalog lze najít na stránkách obecní knihovny
http://knihovnaveterov.webk.cz, kde je ke katalogu sepsán i stručný návod pro uživatele. Myslím si, že spousta
mladých lidí knihovnu nenavštíví jen z důvodu mylného

Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je čas se poohlédnout, jaký byl ten loňský v našem
obecním muzeu…
Začnu „od konce“ a chci Vám opravdu
upřímně poděkovat za Vaši hojnou
návštěvu v době Adventu, při současně probíhajícím „Zpívání u Vánočního
stromu“ 17. prosince. Děkuji i za Vaše
příjemná slova chvály a uznání. Moc,
opravdu moc mě to těší a motivuje
k další činnosti.
Začátkem listopadu jsme se v muzeu
„krááásně báli“, protože nás navštívila
různá strašidla. Byla tam malá mumie,
www.veterov.eu

Od té doby další informace o tom, jak
hodlá Jednota postupovat, nemáme.
To nejmenší, co můžeme pro zachování obchodu my všichni udělat, je
tam nakupovat.
Hana Kolaříková,
starostka

smýšlení, že v tak malé knihovně přece žádné nové knihy být nemůžou. Proto se snažím o přesný opak.
A stejně jako v předminulém roce, i tento rok jsme uskutečnili akci Noc s Andersenem, která se těšila obrovské
účasti. Přespání v knihovně baví děti jak malé, tak i ty
starší a pokud by byla akce i tento rok, bála bych se, že
naše knihovna praskne ve švech. Letos si ale dám trochu pauzu a akce se bude konat až další rok. Určitě se ale
budu snažit o alespoň jednu akci s dětmi a jednu besedu
se spisovatelem.
Doufám, že stejně jako každý rok se počet čtenářů trochu zvýší, hlavně těch nejmladších a že všichni z nás
stráví víc času nad knížkou, než nad tabletem:)
Monika Strmisková, knihovnice

velká čarodějnice, smrťák, bytost s obličejem na zip, upírák, bílá paní s bílým
pánem… Ze skříní se ozývaly hrůzostrašné až příšerné zvuky, kterých se
báli malí i větší a vše bylo zahaleno
příšeřím. Nejstrašidelnější a nejoriginálnější strašidlo si odneslo malou pozornost. Ostatní návštěvníci se mohli
občerstvit třískami, svařeným vínem,
čajem i štamprličkou…
Muzeum bylo otevřeno i v době hodů.
Navštívil ho pan Josef Šnejdar, věteřovský rodák, který si muzeum se zájmem
prohlédl a zavzpomínal nad starými
dobovými fotografiemi. Přislíbil, že le-

tos v dubnu opět přijede a věnuje muzeu předměty, které jsou spojeny s jeho
úspěšným životem a působením v Národním divadle v Praze. Takže se můžeme těšit na novou expozici.
Velmi zajímavou akcí 2. července byla
ukázka práce s vlnou. Dvě dámy v dobových kostýmech nám předvedly, jak
se vlna vyčesává, jak se přede nit na kolovrátku a na motovidle, jak se plstí a tká,
vše spojené s velmi zajímavým povídáním a ukázkou různorodých předmětů
z vlny vyrobených. Také jsme si mohli
vše osobně vyzkoušet. Škoda jen, že
návštěvníků přišlo velmi málo…
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Dalšími akcemi byly tradiční barevné
Velikonoce se zdobením kraslic škrábáním, voskem a oplétáním drátkem
a pletení pomlázek, zdobení a výstavka keramických předmětů, které jsme si za trpělivého vedení paní
Blanky Kempné v muzeu vlastníma
rukama vyrobili.
I před letošními Velikonocemi připravujeme akci se zdobením velikonočních vajíček různými způsoby.
Letos si vyrobíme i kraslice z polystyrenových vajec zdobených vlnou
ručně plstěnou, což může být velmi
zajímavé.
Ve spolupráci s panem Davidem Zálešákem a starostkou paní Hankou Ko-
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laříkovou připravujeme zcela novou
expozici, kterou Vás všechny chceme
překvapit. Od Moravského zemského muzea máme slíbeno zapůjčení
předmětů, souvisejících s věteřovskou
kulturou a nálezy z původního osídlení, které zatím můžeme obdivovat jen
na fotografiích na stěnách chodby muzea. Věřím, že Vás nově připravovaná
část muzea zaujme.
Závěrem Vám všem ještě jednou děkuji za podporu a srdečně Vás zvu
k co nejhojnější návštěvě obecního
muzea – to je pro mne největší odměna…!
Jarmila Staňková,
správce obecního muzea

2018
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Jistě je Vám známa skutečnost, že přímo s naší obcí se
pojí významná kultura starší doby bronzové – věteřovská kultura. Byla nazvána podle jedinečných nálezů z výšinného sídliště u naší obce. Uvědomujeme si, že je to
obrovský unikát a je smutné, že v naší obci je tak málo
věcí a míst, které by nám a hlavně návštěvníkům naší
obce tuto skutečnost připomínaly.
Jelikož jsou tyto pozůstatky nejstaršího osídlení naší
obce uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně,
oslovili jsme je a společně pak začali jednat o možnosti
zapůjčení této unikátní sbírky do našeho muzea. Vystavování těchto artefaktů podléhá velmi přísným pravidlům. Nejdůležitější je zabezpečení jednotlivých vitrín
alarmem. Jakmile toto vše připravíme, zemské muzeum
nám exponáty zapůjčí.

Bylo to koncem května roku 2013, kdy
jsem žil v našem křižovnickém klášteře
a začala kolovat zpráva, že pojedeme
do Věteřova. Věteřov byla pro mě velká neznámá, jen jsem věděl, že farnost
patří našemu řádu a že pan velmistr
v té farnosti několik let farářoval.
Pak zprávu pan velmistr upřesnil a tak
jsme se autem vydali v pátek 7.června
2013 po obědě na Moravu, do Věteřova. Měli jsme tam dokonce i nocovat.
Důvodem návštěvy věteřské farnosti,
bylo posvětit novou věž kostela. Musím říci, že jsem se na výlet moc těšil.
Nevěděl jsem, že zde za dva roky zapustím kořeny.
Ten pátek 7.června 2013 byla večerní
mše svatá od 19 hodin, kterou sloužil
pan velmistr. Koncelebroval pater Vít
Červinka a já. Po bohoslužbě jsme vyšli
všichni před kostel k požehnání nové
věže. Ta stála na trávě před kostelem.
Po požehnání věže a proslovech pana
starosty Lejsky, velmistra Šedivého a
patera Červinky jsme prakticky s celou
obcí povečeřeli a i pobavili se v tělocvičně místní školy.Vzpomínám si na
výborné koláčky, místní specialitu skořicové třísky a báječný zpěv Mužáků.
Bylo mi moc dobře a už tehdy jsem
si říkal, že sloužit v takové farnosti by
bylo požehnáním.
Druhý den ráno měl v dopoledních
hodinám přijet jeřáb, který věž vynese
a zakotví na původní místo. Ráno, před
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Otevření této expozice plánujeme na začátku července
v průběhu Cyrilometodějských hodů, tak snad se vše
zdárně podaří.
Hana Kolaříková,, starostka

tímto aktem byla mimořádná mše svatá od 7 hodin. Pan velmistr před bohoslužbou poznamenal: „Tak si, Pavle,
tu mši vezmi a něco farnosti řekni“. Byl
jsem zaskočen, kostel byl plný věřících
a já prakticky nepřipraven. Duch svatý
pomohl. Poprosil jsem, aby každý z nás
využil tuto mimořádnou situaci, která
se již nikdy nebude opakovat a „pohladí“ si novou věž ještě před vyzdvižením
a tak obrazně ji přijal za svou, za své
dílo, či za kus sebe. Po mši svaté jsem
opravdu viděl, že lidé věž s úsměvem
hladí a přijímají ji za svou. Věž byla za
účasti celé obce vyzdvižena a zakotvena na místo určené. Po obědě jsme se
s Věteřovem rozloučili a jeli domů, do
Prahy. Věteřov mi sice zmizel z očí, ale
ne ze srdce, z mysli. Dvoudenní pobyt
ve Věteřově byl velice
silný zážitek.
Koncem roku 2013 mne
pan velmistr poslal do
Karlových Varů, mého
rodiště na výpomoc
místnímu
děkanovi.
Tam měla začít nová
etapa mého kněžského
života. Po roce v Karlových Varech na děkanství se „ozval“ Věteřov.
Pan velmistr mi dává
vědět přes spolubratra,
že by mne rád poslal
do Věteřova, který bude
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volný od srpna 2014. Hned jsem souhlasil.
Ve Varech jsem se rozloučil a vydal se
na cestu do Věteřova. Jediný ukazatel, který ukazuje zahnout na Věteřov,
jsem přejel. Na kopci před Strážovicemi, se mi nalevo ukázal Věteřov, jako
vesnička zaslíbená. V neděli 3.srpna
2014 po slavnostní mši svaté jsem
převzal farnost Věteřov i s kostelem,
kterého čekala naplánovaná generální oprava.
Začalo se hned v pondělí 4. srpna
2014 se střechou. Má sousedka paní
Anička Jurůtková s manželem Janem,
pokrývače z okna sledovali a moc
pracovníky chválili. Po odkrytí tašek
se však ukázalo, že krov je napaden
červotočem a musí být celý vyměněn.
Proto po vynaložení plánovaných finančních prostředků byly práce přerušeny, aby se práce na střeše dokon-

čily v roce následujícím. To se také stalo
a na podzim roku 2015 byla celá nová
kostelní střecha i s novým krovem.
Kostel měl novou věž i novou střechu
a práce se měly přenést do interiéru.
To se píše rok 2016.Na podzim se stěhujeme na bohoslužby do tělocvičny
naší školy. Vše, co se dá odnést je vystěhováno na faru a do farní garáže a
v kostele se dělá nová elektroinstalace s přípravou nového ozvučení. V závěru roku jsme ještě stihli dát všem
čtyřem zvonům nové motory s příslušenstvím k vyzvánění.
Loňský rok 2017 byl ve znamení opětného vyklizení kostelního prostoru,
bohoslužby byly opět v tělocvičně
školy a prováděla se statika celého
kostela. Paní starostka nám opět vyšla
vstříc a patří jí velké poděkování. Práce byly dokončeny v pátek 15. prosince 2017 a v sobotu byl úklid, který byl

Věteřáci,z.s. … tož je nám už deset …
V posledním vydání zpravodaje jsme rozebírali, co pro
nás rok 2017 znamená a co nás taky během těch dvanácti měsíců asi čeká.
V počtu akcí jsme těsně překročili dvacítku a zařadily se
do nich tentokrát i dvě životní jubilea našich členů, jedna svatba stávajícího člena a jedna svatba budoucího
člena, kdy jsme dokonce svými nově nacvičenými písničkami provázeli celý církevní obřad.
Vrcholnou kulturní událostí bylo Setkání mužských
sborů konané ve Věteřově 1. července za účasti sborů z Archlebova, Dambořic, Lovčic, Strážovic, Žarošic, Želetic a ženského sboru Tragačnice z Kyjova.
Při následné besedě u cimbálu hrála cimbálová muzika Prameň. Před touto akcí jsme za účasti pou10

naší paní starostkou vyhlášen rozhlasem. Přišlo mnoho lidí, „kostelových“
i „nekostelových“. Poznal jsem, k mé
veliké radosti, že kostel patří nám
všem, celé obci. Třetí adventní neděli
jsme slavili již v kostele.
A co letos? Letos, v roce 2018, nás
čeká vymalování kostelního interiéru
podle určení památkářů a tečkou by
byla celková fasáda kostela. Udělat
tečku však bývá to nejsložitější z celého díla.
Prosme Pána Boha, o pomoc.
Panno Maria Žarošická, ukaž nám
svou mateřskou pomoc.
Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za
nás.
Svatá Anežko, posiluj nás, ať dílo obnovy kostela dokonáme.
Váš pater Pavel Maria Baxant O.Cr
farář věteřský

ze členů našeho sboru vykonali křest nového CD,
které jsme pak jako dárek předávali i účinkujícím.
Setkání se dokonale vydařilo … počasí jako na objednávku, nálada skvělá a ohlasy hovořily o nejlepším setkání za poslední roky.
Tradiční Svatomartinské prase se nám z technických důvodů nepodařilo realizovat a následné pokusy o konání
v náhradním termínu skončily nezdarem. Letos uskutečníme zabíjačkovou hostinu 10.11.2018 a doufejme, že
nám naše plány tentokrát nic nezhatí.
Hlavní úsilí jsme však soustředili na vydání hudebního
CD, protože po slibném začátku v druhé polovině roku
2016 přišla vynucená přestávka, během které nebylo
dlouho jasné, jak budeme pokračovat. Naštěstí již během ledna 2017 se podařilo vše podstatné vyřešit a opět
2018
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jsme naskočili do kolotoče tvrdých zkoušek a konkrétních příprav na nahrávání.
Nechtěli jsme tuto příležitost jen tak pustit, protože vlastní
přípravy začaly už koncem roku 2015.Velmi nám pomohl
Vladimír Vyskočil, který prověřil dostupné možnosti a nasměroval nás tím správným směrem, jak získat nutné finance. Příslušnou institucí se stal Jihomoravský kraj, který nám
poskytl potřebnou částku formou dotace. Dalším krokem
bylo nahrávací studio, které s takovými druhy nahrávek má
zkušenosti – díky dobrým referencím jsme se rozhodli pro
TonstudioRajchman v Dolních Bojanovicích. No a z vlastních zkušeností víme, že poslouchat samotný mužský sbor
několik desítek minut je hodně vyčerpávající, takže jsme
přizvali ke spolupráci Varmužovu cimbálovou muziku, která nám většinu písniček oživila svým doprovodem.
Odbornou pomoc při výběru písní, posouzení jejich melodií i textů nám poskytla PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. z Et-

nologického ústavu Akademie věd České republiky – bylo
zajímavé podívat se na lidovou písničku a její přednes z jiné
stránky a snažit se pochopit její podstatu a původ.
Od těch, kteří už složitou anabázi natáčení ve studiu absolvovali, jsme věděli, že to bude náročné, ale že nás
to posune i o kus dál. Náročné to opravdu bylo,strávili
jsme natáčením tři dlouhá odpoledne, ale stálo to za to.
Máme opravdu dobrý pocit z toho, že se nám to povedlo a doufáme, že posluchačům jsme tímto připravili příjemné okamžiky.Pro zájemce o naše CD (pár jich ještě
máme) stačí kontaktovat kohokoliv z členů našeho sboru.
Nejsme žádní profesionálové a v reakcích kolem sebe slýcháme, že jako sbor máme trochu specifický hlasový projev. Na tom nehodláme nic měnit, ale jestli ještě někdy něco
natočíme, to vám v tomto okamžiku opravdu nemůže nikdo z nás slíbit …
Luděk Kostiha

Vážení spoluobčané,
díky vaší opatrnosti a naší prevenci nedošlo v roce 2017
k žádnému požáru. Činnost SDH Věteřov proto spočívá
v řešení technických zásahů, dopravních nehod a spolupořádání kulturních akcí. V tomto roce jsme prováděli 5
technických zásahů, konkrétně ořez stromů v obci, odstranění stožárů rozhlasu v havarijním stavu a odklízení
větví z komunikace po vichřici. Asistovali jsme při řešení
5 dopravních nehod v katastru obce. Spolupracovali s
kulturním výborem obce a mysliveckým sdružením při
pořádání Dětského dne, zahájení prázdnin, doprovázeli
lampionový průvod a pořádali jsme krojované hody.
Členská základna se skládá z 23 členů. Věkový průměr
členů je 31 let. Přijali jsme 4 nové členy. V roce 2017 se
naše členka Zuzana Horáková (Jurůtková) vdala a oženil
se také náš člen Jan Jurůtka. Oba naše členy jsme doprovázeli při jejich vstupu do manželství. Na poslední cestě
jsme doprovodili našeho nejstaršího člena pana Vavřinu, našeho dlouholetého člena pana Hrabce a našeho
člena pana Sochora. Děkujeme za jejich práci pro SDH a

budeme na ně s úctou vzpomínat.
Jako každý rok jsme se zúčastnili všech soutěží v požárním sportu pořádaných naším okrskem. Sezona 2017
byla pro nás opět úspěšná. Ve Strážovicích jsme obsadili 3. místo, dále 2. místo na domácí soutěži, 2. místo ve
Ždánicích, 3. místo v Ostrovánkách a na poslední soutěži v Želeticích jsme obsadili 5. místo. V soutěži o pohár
za sezonu 2017 nám náleží 2. místo. Děkuji vám bratři
hasiči za další skvělý výsledek.
Nemohu opomenout domácí soutěž. Jistě mi dáte za
pravdu, že úroveň této soutěže se rok co rok zlepšuje a
dovolím si tvrdit, že tato soutěž se stala součástí tradic
naší obce. Musím tedy poděkovat všem pořadatelům,
příznivcům hasičského sportu a všem divákům, protože
jen díky vám je tato soutěž atraktivní.
SDH Věteřov pořádalo v roce 2017 již své 5. Krojované
hody. Zde předávám slovo Veliteli SDH Richardu Jurůtkovi: Chválím všechny hasiče, kteří se podíleli na přípravě a realizaci hodů. Vyzvednu práci Jana Jurůtky, který
připravil chasu a koordinoval činnost nás pomocníků.
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Děkuju členům, kteří nás obsloužili u výčepu: Chaloupka
L., Nedveis M., Svoboda R., Ševčík R., vstupenky prodali
Pintera J. a Jurůtka J. senior. Děkuju Kaňovi T., Lorencovi
R., Jurůtkovi J., kteří udělali hlavní hodovou šou. Děkuji
Zuzaně Horákové za drobnou, ale nezbytnou výpomoc.
Děkuji také krojované chase a dalším, kteří udělali hody.
Výdělek z hodů je nejvyšší částka, kterou získáváme do
pokladny sboru, proto jsem rád, že si to uvědomujete a
pro tuto akci děláte maximum.
V roce 2017 hasiči odpracovali 600 hodin. Děkuji všem,
kteří dobrovolně obětovali svůj volný čas pro naše spoluobčany. Děkuji paní starostce za spolupráci a vstřícnost obecního úřadu pro naši činnost.
Jedinou odměnou za práci pro hasiče je medaile, kterou

Uplynulý včelařský rok 2017 byl ovlivněn počasím. Zima 2016/17 byla
dlouhá a dost chladná. To možná
ovlivnilo i úhyn 6 včelstev u našich
včelařů. Naopak v letních měsících
byly vysoké teploty, které negativně
ovlivnily snůšku medu vůdčích rostlin jako je akát a lípa.Tradičně první
snůška z řepky a kvetoucích stromů
byla výborná, o dalších se to říct nedá.
Právě kvetoucí akáty a lípy „nezame12

si hasič připne na uniformu. Na výroční valné hromadě
sboru byli uděleny tyto medaile:
za věrnost: 30 let Richard Jurůtka
za příkladnou práci: Jan Jurůtka, Tomáš Kaňa, Ladislav
Chaloupka a Zuzana Horáková
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 3.okrsek okresu Hodonín udělil Záslužnou medaili Českého hasičstva
bratru Richardu Jurůtkovi a Josefu Pinterovi.
Bratři hasiči do další činnosti vám přeju hodně sil, zdraví
a úspěchů.
Děkuji veliteli SDH a připojuji se s díky vám všem, kteří
jste se podíleli na všech akcích konaných v obci.
Za SDH Věteřov,
jednatel Jan Jurůtka

dovaly,“ neboť jejich květy zaschly vlivem horkého počasí a neměly nektar.
Podobně tomu bylo i u poslední snůšky ze slunečnic.
Září zase bylo chladné a deštivé,takže
včely neměly možnost si vytvořit trochu vlastních zásob, a proto se musely
zcela zakrmovat cukerným roztokem.
Po posledním medobraní jsme prováděli léčení proti varroáze.V srpnu se
to provádí kyselinou mravenčí ,která

je napuštěna do kartonového papíru.
Narozdíl od předešlých let se v 2017
již nepoužívaly gabonové pásky,které se ukázaly jako neúčinné. Od října
až do začátku prosince jsme prováděli
léčbu pomocí varidolu.
Protože se v obci Osvětimany objevilo ložisko výskytu včelího moru,byl
každý včelař povinen ještě do vánoc
odevzdat vzorek měli.Podle sdělení
našeho důvěrníka ,p.Schovance, není
2018
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žádné včelstvo v našem katastru nakaženo toto chorobou.
Ale to není ještě všechno. Začátkem
ledna jsme ještě znovu odebírali měl,
tentokrát na zjištění varroázy v měli.
V naší obcí se zbývá včelařením 12 členů s celkovým počtem 47 včelstev.

Novým včelařem se stal pan Šmela.
Počet včelstev u jednotlivých včelařů
se pohybuje od 1 do 12.Dva členové
nemají žádné včelstvo.
Musíme se také pochlubit úspěchy.
Dva naši včelaři J.Schovanec a L.Sovák
se zúčastnili soutěže v ochutnávce

Milí příznivci věteřovského fotbalu, dovolte nám ohlédnout se společně za rokem 2017 a podělit se s Vámi o
naše plány na rok 2018.
Začneme fotbalově. Po podzimní části soutěže jsme
skončili na šestém místě III. B třídy se ziskem 19 bodů.
To, že jsme šestí ze třinácti týmů, není vůbec špatné, ale
rozhodně máme na víc. Dobří a úspěšní jsme hlavně na
domácím hřišti, zato při venkovních zápasech se musíme opravdu razantně zlepšit. Potenciál na to máme,
hráčský i trenérský. Jsme-li v polovině šestí, pak se do
konce soutěže chceme posunout ještě o nějaký ten stupínek nahoru.
Už několikrát jsme na stránkách zpravodaje psali o projektu umělého zavlažování hřiště. Konečně se nám podařilo začít si tento sen skutečně plnit. Loni jsme vybrali
dodavatele, který s námi celou akci realizuje. Je jím firma
pana Machače z Nových Bránic. Rozhodujícím faktorem
při výběru byly její reference a již zrealizované projekty. Celou akci jsme museli z finančních důvodů rozdělit
do dvou částí. K vlastní instalaci systému došlo v druhé
polovině měsíce října 2017, kdy byly do povrchu hřiště
instalovány elektromagnetické ventily, ventilové šachtice, ovládací kabely, PE potrubí a výsuvné rotační postřikovače. Laicky řečeno – všechno, co mělo být položeno
a zakopáno do hřiště, je hotovo.
Při zajištění financování této části realizace nám velmi
pomohl pan Vladimír Vyskočil. Dotaci, která nám umožnila spolufinancovat tuto akci, pak poskytl Jihomoravský kraj, konkrétně jeho hejtman JUDr. Bohumil Šimek.
Jen pro představu: celkové náklady takového projektu
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vzorků medu za účasti kyjovských a
slovinských včelařů.V kategorii květových medů získal Lukáš Sovák 2.místo
a Jaroslav Schovanec 3. místo. Gratulujeme.
Jaroslav Schovanec,
Václav Bilíček

se pohybují v řádu několika set tisíc korun, takže jsme opravdu vděčni za každou pomoc.
Letos nás čeká druhá část projektu. Musíme pořídit akumulační nádrž, zabudovat ji do terénu a pomocí čerpadla
a řídící jednotky ji připojit k již instalovanému závlahovému systému. Možná to zní jednoduše, ale jednoduché to
opravdu nebude, tak nám držte palce.
Jsme také moc rádi za pomoc fanklubu. Pokud vás zajímají nejnovější výsledky, sestavy a vůbec aktuální dění
v klubu, pak rozhodně sledujte facebookové stránky
„Fanklub TJ Sokol Věteřov“.
Za to, že oddíl celkově funguje, patří, jako každoročně,
poděkování všem lidem, kteří se o fotbal ve Věteřově
starají, hrají ho nebo mu aspoň fandí. Na viděnou na fotbale!
David Sedlář
Rozpis domácích zápasů – jaro 2018:
25.3.2018 v 15.00
Sokol Věteřov - KOVO Ždánice
8.4.2018 v 15.30
Sokol Věteřov – Sokol Želetice
29.4.2018 v 16.00
Sokol Věteřov – Sokol Vřesovice
13.5.2018 v 16.30
Sokol Věteřov – Vlast Ježov
27.5.2018 v 16.30
Sokol Věteřov – Sokol Bohuslavice
10.6.2018 v 16.30
Sokol Věteřov – Sokol Sobůlky
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MS Větrov Věteřov – ohlédnutí za rokem 2017
Čas je běžec na dlouhých nohách – než
se člověk naděje, je rok za námi. A rok
uplynulý, občanský 2017, už je minulostí.
Náš, myslivecký rok, končí však až posledního března a tak si užíváme posledních dnů. Ne v teple za oknem, ale
většinou v terénu. Konec mysliveckého roku je sice spojen s bilancováním,
hlavně však – vzhledem k vrcholící
zimě – s přikrmováním zvěře.
Je zažitým a stále živým pravidlem, že
myslivec zakládá zvěři v době nouze
kvalitní krmivo do krmných zařízení.
V naší krásné honitbě obhospodařuje
každý člen několik krmelců a zásypů a
tak je tento čas spojen s častou návštěvou těchto zařízení. Zvěři se předkládá
kvalitní seno - zdroj vlákniny, zasýpá se
jaderné krmivo – směsi obilovin a do
slanisek tolik důležitá sůl.
Zároveň hřeje u srdce zjištění, že u krmelců se pravidelně objevují i dobroty
pro zvěř věnované Vámi – sušené pečivo, kaštany. Tento trend trvá a to je
dobře, děkujeme za to.
Je příjemné vidět spokojenou a zdravou zvěř – díky dobré péči je v naší
honitbě v dobré kondici. Mimo odlov
působí největší ztráty silná motorová
doprava na silnicích v katastru naší
obce. Loňský rok byl celkem šetrný i
k otravě srnčí zvěře na polích tolik protěžované řepky – touto plodinou byla
oseta pouze menší část polností než
obvykle.
U zvěře srnčí se vzhledem k výskytu
střečkovitosti přistoupí do konce zimy
k přeléčení zvěře granulemi s účinným
léčivem – Rafendazolem. ( Střečkovitost je napadení v tomto případě srnčí
zvěře larvami střečka. Tento cizopasník
v určitém vývojovém stádiu oslabuje srnčí zvěř – ve formě larev cizopasí
v v podkoží, (střeček srnčí), a nebo v
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nosohltanu, ( střeček hltanový). Tito cizopasníci nejsou přenosní na člověka.
Jimi napadená zvěř však slábne a v ojedinělých případech může i uhynout.
Střečkovitost máme tedy v kostce probranou a nyní se pokusím podat několik informací o nebezpečí mnohem
vážnějším a aktuálním, které se vyskytlo nepříliš daleko od nás – Africkému
moru prasat. Jedná se o virové onemocnění, které vždy končí úhynem nakažených prasat. Příznaky jsou stejné
jako u klasického moru prasat, ovšem
průběh je značně rychlejší. Napadené
kusy jsou malátné, těžce dýchají, mají
krvavý průjem, zvrací – tato choroba
není přenosná na člověka. Je ovšem
přenosná na prase domácí a je noční
můrou všech chovatelů těchto zvířat.
Můžeme pouze polemizovat, kde a
jak nákaza u nás vznikla, vzhledem k
vysokým stavům prasete divokého
však bylo jen otázkou času, kdy příroda
sama – ostatně tak jako vždy, a často
pro člověka nepochopitelně – si zřídí
nápravu.
Prase divoké v naší honitbě nemá
stálou populaci, víceméně prochází z
okolních honiteb a to – podle pobytových znaků – pouze v řádech kusů.
Loňský rok v katastru naší honitby nebylo ani tolik oblíbené pole s kukuřicí.
Několik málo kusů mohlo být v řepce,
nicméně zase to byli jenom jedinci.
Členové našeho spolku se snaží v rámci platného veterinárního nařízení a
platné legislativy lov maximálně zintenzívnit – za loňský rok se podařilo
odlovit pět kusů prasete divokého. ( 4
lončáky a 1 sele).
Jen tak pro srovnání – když pořádáte
zabíjačku, tak si nachystáte zázemí, sezvete příbuzenstvo, kamarády a v daný
termín je pašík poražen, odborně přeměněn v rozličné kalorické pochutiny
a žlučníkové bomby a po naplánované
akci je vše řádně oslaveno a ošetřeno

na pohotovosti kyjovské nemocnice.
V případě lovu na černou, tj, prase divoké se žádné zázemí nechystá, musíte mít perfektně obeznanou lokalitu,
kterou rytířská zvěř navštěvuje, dobrý
vítr, výstroj, odpovídající výzbroj – lov
se totiž v drtivé většině odehrává v
noci a mimo osvětlené ulice a dvorky
naší vesničky.
Musíte mít taky čas a jako poslední kus
štěstí. Pak je to jenom na Vás. A chodíte čekat – první večer a noc, pátou,
desátou, dvacátou... Někdy máte štěstí
po několika čekaných, jindy si desítky
hodin venku prohlížíte hvězdy, pokoušíte se ulovit ještě než prase chytřejší
kmotru lišku.
A ono se divočák ne a ne nechat
dostat! Občas ho uslyšíte kdesi v dálce, jak láme větve a ryje, jindy se hlasitě
zahlásí – to jak vás naprosto nepochopitelně navětří, nebo jen zahlédnete v
zaměřovači mizející hřbet v mlazině...
proběhne neslyšně jako duch...
No a pak se to povede – a to je těch pět
kusů za celý rok.
Černou a škodnou tedy, jak jsem již napsal, se snažíme lovit celoročně, dále
lovíme zvěř srnčí, která má v naší honitbě vzhledem ke smíšenému charak-
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teru pole a lesa velmi dobré podmínky.
Za loňský rok se podařilo odlovit 7 srnců, 3 srny a 4 srnčata.
Zvěř srnčí se loví individuálně – na čekané, šoulačce, (čekaná – lovec vyčkává na zvěř na určitém místě, šoulačka
– lovec pomalu postupuje po předem
obeznaném chodníku, tj.šouláku).
Hromadným lovem se loví v naší honitbě tolik oblíbený bažant obecný.
Letos uspořádal náš myslivecký spolek
dva hony a to 11.listopadu a 26.prosince. Obě akce se vydařili jak lovecky
– bylo odloveno 38 bažantích kohoutů a jedna slepice, tak i společensky –
11.listopadu proběhla v budově školy
Poslední leč a 26.prosince, na Štěpána,
posezení na chatě Větrovka.
Těch 39 bažantů odlovených z volnosti, tj. ne z chovu je ve srovnání s okolními honitbami krásné číslo. Tento počet

by nebyl možný, kdyby – kromě přikrmování – by nedocházelo k lovu celkově přemnožené lišky. Loni se podařilo
odlovit 6 lišek. Ne nadarmo mazaných
kmotřiček. Za toto patří úspěšným lovcům velký dík.
Náš spolek byl také činný ve společenském životě naší krásné vesničky: na
začátku prázdnin proběhlo na chatě
Větrovka zahájení prázdnin – ve spolupráci s kulturním výborem, hasiči a
obecním úřadem.
Na podzim Větrovka zase hostila účastníky drakiády.
Největší svátek jsme ale oslavili 5.listopadu v místním kostele Sv.Cyrila a
Metoděje Hubertskou mší – tato byla
sloužena za všechny živé a zemřelé
myslivce a jejich rodiny – na ty a nejen
na ně jsme vzpomněli na malém pohoštění před kostelem.

Vážení občané,
moji přátelé, známí, sousedé, ale i ti, kteří mě zrovna nevidí rádi. Žijeme v malebné obci, která má nádhernou
okolní krajinu, není to rovná hanácká deska, ale to sebou
samozřejmě přináší více starostí. Nic to nemění na tom,
že život v této obci je součástí nádherné přírody, nádherného prostředí.
V roce 2017, ale i začátku roku 2018 došlo ke spoustě
změn. Nová vláda, která má dodnes své porodní bolesti,
staronový prezident, co k tomu říct? Vždyť to vidíte sami.
To však nemění nic na tom, že Věteřov žije také svým
životem. Tento život odpovídá naší pracovitosti, schopnostem, ale i lenosti a neschopnostem. Žijeme v období,
o kterém se dá říct, že kdo chce pracovat, dnes již práci
najde. Kdo chce pracovat dobře, ten nemusí mít starost,
práci najde.

www.veterov.eu

Tuto a nejenom tuto akci, ale i samotnou činnost spolku by bylo velmi těžké finančně zajišťovat z vlastních prostředků. Tímto děkujeme obecnímu
úřadu a podporovatelům z vašich řad.
Bylo by pošetilé naši činnost provozovat jako zábavu uzavřené velmi vyhraněné společnosti, jedná se o více
než koníček velmi silně spjatý s naší
vesničkou a členové Mysliveckého
spolku Větrov Věteřov si pokládají za
čest, že mohou vykonávat výkon práva myslivosti v katastru naší krásné
obce.
Přejeme závěrem vám - našim spoluobčanům a čtenářům úspěšný rok
2018 a batoh krásných zážitků
při toulkách přírodou kolem naší krásné obce.
David Zálešák a
Myslivci MS Větrov Věteřov

Zamýšlím se nad výše zmíněným rokem, zda jsme ho prožili dobře, nepromarnili jsme nějaké možnosti takto malé
obci jako je naše. Nedělíme se na politické frakce, dělíme
se na schopné a neschopné. Dále se dělíme na schopné
všeho, což je ovšem tragédie.
Z celého srdce vás zvu na dvě společenské akce, které
naše místní organizace každoročně pořádá. Kde se můžeme potkávat, zasmát se, zaradovat, ale i zasportovat. Prvé
je ples, který se již konal 3.2.2018, dal možnost každému
si navzájem popovídat, zatancovat, zaradovat se, ale i zajít
na sklenku dobrého vína.
Druhá společenská akce pořádaná naší místní organizací, je turnaj ve stolním tenise, který proběhl v prosinci, ale
v tomto roce nás opětovně čeká, ovšem bude po volbách.
Vyberme si zodpovědně, ne podle toho, co kdo bude
povídat. Vyberme si podle schopností a jednoduše po-
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dle toho, co ten který náš spoluobčan umí a je ochoten
věnovat své obci. V roce 2018 vnímejme krásu bytí. Vnímejme krásu života, nekažme ho hloupostí, ať máme
dost síly pomáhat těm, co to opravdu potřebují.

Nedávno jsem četl krásnou myšlenku „Nikdy se na veřejnosti nehádej s blbem, přihlížející lid by nemusel poznat,
kdo je kdo“.
Vladimír Vyskočil, předseda MO ČSSD Věteřov

Vážení spoluobčané. Je za námi rok 2017, a tak mi dovolte pár vzpomínek. I když je naše členská základna stále
menší a roky nám všem přibývají, naši práci to téměř neovlivňuje. Pouze některé věci nám trvají déle. Jako každoročně dělají naši členové vedoucí skupinek koledníků
při Tříkrálové sbírce. I když je počet obyvatel naší obce
stále menší, výtěžek sbírky se zvětšuje. V neděli 8. ledna
2017 jsme ve spolupráci s farností a Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou pořádali v kostele vánoční
koncert, na kterém účinkovala Varmužova CM ze Svatobořic-Mistřína se svými sólisty. 8.května jsme se vydali již
potřetí na pouť na Turzovku s naším duchovním správcem p. Pavlem Baxantem. Na zpáteční cestě jsme navštívili v Rožnově pod Radhoštěm našeho rodáka Josefa
Svobodu, který zde vykonává kněžskou službu. Spolu s
ostatními farníky pomáháme při organizování farního
dne, který již tradičně probíhá 5.července odpoledne na
farním dvoře. Při nedělním výletě v Jablůnce 20. srpna v
kulturní vložce vystoupil mužský sbor Věteřáci a zahrála
mladá CM Babí lom ze Sobůlek. Jako každý rok měli v

naší obci zajištěný nocleh a pohoštění poutníci na Velehrad. Všem kteří přispěli k jejich občerstvení a poskytli
nocleh, patří veliké poděkování, protože je to vizitka celé
obce. 28. září jsme po dvou letech opět navštívili město
Vídeň. Opět se nás ujala a profesionálně se nám věnovala
paní Eva Baxant. Program začínal mší svatou na památném kopci Kahlenbergu, odkud byli v roce 1683 poraženi turečtí obléhatelé Vídně. Pak jsme navštívili klášter
Klosterneuberg, kde se také nachází vinařská škola a již
podle názvu ho znají všichni naši vinaři. Velkým zážitkem byla návštěva Císařské hrobky, kde jsou pochováni téměř všichni Habsburkové. Úchvatný byl náhrobek
Marie Terezie. 26.11. proběhla známá akce Advent je za
dveřmi, která má již také svou tradici. V adventní době
proběhla oprava statiky kostela a skončila týden před
vánocemi. Pak jsme s ostatními farníky chystali a uklízeli
kostel na vánoční svátky, sešlo se nás hodně, všem patří
velké díky. Mezi naše stálé práce patří udržování parku u
kostela, stříhají se tůje a živý plot.
František Bukovský

Mistrovství světa boxerů 2017
ATIBOX FH
Dne 10. – 12.11.2017 se konalo v ČR
Mistrovství světa boxerů. Přihlášeno
bylo 37 týmů (psovod + pes) z Francie,
Dánska, Švýcarska, Rakouska, Němec16

ka, Polska a samozřejmě i z pořádající
země České republiky. Za tým ČR jsem
startovala i já, Bohuslava Šibalová a
to ve dvou kategoriích, s dvěma fenami. Na toto mistrovství jsem se kvalifikovala z Mistrovství ČR boxerů dne

26.8.2017 z prvního místa v kategorii
FPr1 a druhého místa kategorie FH1.
Počasí celé světové soutěži nepřálo.
Bylo chladno, silný vítr a velmi nepříjemný déšť. Chvíli pršelo víc, chvíli míň.
Stopovalo se na osení 15cm-20cm.
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Jako první se soutěžilo v kategorii
Fpr1 (stopa, kterou si našlape sám
psovod, 300 kroků dlouhá, s dvěma
předměty na cestě a s dvěma pravými úhly, tvar U), moje fena získala 92
bodů ze 100. Neměla jsem z její práce moc dobrý pocit, vím, že umí líp.
Do večera jsem čekala, jestli umožní start psovodkyni z Francie, která
měla menší nehodu. Protože situaci
nedořešili včas, nebylo jí to podle
pravidel umožněno. Večer jsem tedy
myslela, že jsem na druhém místě. O
výsledku, že jsem se umístila na prvním místě jsem se dozvěděla až druhý den z internetu. (organizace vázla
během celé soutěže)
Pro mě, jako soutěžící, bylo těžké sledovat jak v další kategorii FH1, kde
jsem startovala, odpadal jeden pes za
druhým – došli třeba jen do druhého
úseku, potom práci na stopě vzdali.
Vylosovala jsem si až poslední stopu
dne. Moje fena podala úžasný výkon
a předvedla to, co o ní vím z tréninku.
Pro představu kategorie FH1 je stopa
cízí, 3 hodiny stará, 6x lomená, se 4
předměty člověka, který ji klade a

ještě překřížená další osobou. Dalo by
se říct, že je to taková vysoká škola
ve stopařině ve sportovní kynologii.
Fenka získala 90 bodů ze 100. Byla
jsem dojatá, nečekala jsem takový
úspěch. Někteří závodníci lezli i na
stoh, aby práci mojí fenky viděli. Přijala jsem spoustu gratulací a sklidila
potlesk. A jak to v naší české povaze bývá, tak samosebou od cizinců,
Češi s gratulacemi šetřili.
Pro mě je to obrovský úspěch a vidím, že moje práce a hodiny strávené na polích a loukách, nese ovoce.
Je to obrovská motivace.
Nejen touto soutěží získaly moje
feny tituly TOP PRACOVNÍ BOXER ČR
2017 feny – 1 a 2. místo.
Nevím jestli se mi podaří dosáhnout
ještě podobného výsledku, ale udělám proto dost, aby se ještě někdy
zadařilo. Moje další cíle je se starší
fenkou složit zkoušku FH2, co je takový doktorát v této stopařské práci
a kvalifikovat se na Mistrovství ČR
všech plemen, případně dál se kvalifikovat na Mistrovství světa všech
plemen, nejen boxerů.

Dne 28. října 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatného československého státu. Po celý rok 2018 probíhá v celé zemi řada oslav a vzpomínkových akcí. Naše
obec se do těchto oslav také zapojí. V neděli 28. října
proběhne v naší obci zasazení Stromu svobody. Připojíme se tak k řadě dalších míst, kde podobná akce pod
záštitou Nadace partnerství proběhne. U nás je tento
den současně posledním dnem hodů, takže obě akce
www.veterov.eu

S mladší fenkou letos máme naplánované nějaké zkoušky z výkonu a účast
na národních závodech. Tato fenka,
když zdraví dovolí, má kariéru ještě
před sebou.
Bohuslava Šibalová

spojíme. Slavnostní hodovou mši bude celebrovat
D. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, Ocr., 48. velmistr a generál
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po jejím
skončení se zájemci mohou přesunout do blízkého parčíku, kde proběhne sázení zapěstované vzrostlé lípy srdčité.
Bude připraven doprovodný program a drobné občerstvení. Předem srdečně zveme všechny občany i hodové hosty.
Libuše Hájková
17
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Kroužek angličtiny a doučování Věteřov
Od 7. března 2018 funguje pro všechny zájemce kroužek angličtiny a doučování. Využijeme
nově zrekonstruované prostory klubovny v budově školy ve Věteřově. Kroužek bude zaměřen
především na předškoláky a školáky, ale rádi přivítáme každého zájemce. Hravou formou
si osvojíme základy angličtiny a budeme si pomáhat s úskalími, která nás mohou potkat.
Kroužek bude probíhat každou středu 17-18 hodin. Jednorázové zápisné je 300 Kč na
pololetí. Bude použito na tisk a kopírování učebních materiálů.
Pokud máte doma nepoužívané vhodné učební materiály, přineste nám je do klubovny. Pro
případné dotazy či náměty kontaktujte L. Hájkovou. Těšíme se na Vás!
Mgr. Libuše Hájková
mobil: 732 511 979
email: libuse.hajkova@gmail.com
Motto:
English?
Who needs that?
I am never going to England.
~ Homer Simpson

Nevyhazujte kroje po svých předcích
Máte doma staré kroje po svých předcích? Pokud pro ně nemáte využití, můžete je přinést do
obecní půjčovny krojů. I velmi staré či poškozené součásti kroje jsou pro nás cenné. Je možné
je opravit, či alespoň fotograficky zdokumentovat. Nově v naší půjčovně zřizujeme i kolekci
krojů vdaných žen. Rádi bychom ženám nabídli sváteční i pracovní kroje. Můžete nám tedy
přinést jakoukoliv součást kroje. Předem děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.
V případě dotazů kontaktujte:
Jana Dvořáčková
mobil: 602 185 106
email: ja.dvorackova@gmail.com
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Kyjovské Slovácko v pohybu
Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již
patnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich přímo účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově
(vedle lékárny „U zlaté koruny.), kde vás rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační program na podporu Dětských skupin a připravujeme
další výzvy k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního programu
Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního programu.Připravujeme i zapojení se
do Operačního programu Životní prostředí, abychom podpořili zeleň v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima. Provozujeme Centrum služeb
pro obce a jsme zapojeni do Turistické asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře, soutěže, konference. Publikujeme.
Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách www.kyjovske-slovacko.com
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB profilu - Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková, Předsedkyně spolku

www.veterov.eu
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Turistické Slovácko na jednom místě. Vzniká
databáze cestovního ruchu
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají
nyní podnikatelé v cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké části Břeclavska.
Shromažďování dat začalo už na konci minulého roku pokračuje v roce 2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi jednoduchý formulář, který je navede a
vše potřebné se zeptá. Odkaz na něj je možné si najít na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící Turistická
asociace Slovácko. Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který
letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s. vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační
management pro okres Hodonín s cílem jednotné propagace cestovního ruchu. Založily
ji místní akční skupiny, mikroregiony a také podnikatelé. Hlavním posláním asociace je
podílet se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního
a přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit a
kvality života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu
Turistické asociace Slovácko, z.s.

Narození
v roce 2017

Zemřelí
v roce 2017

Marek Zástřešek
šek
Matěj Hasík

Jan Vavřina
Jana Kačurová
Františka Koláčková
Zdeněk Hroza
Jarmila Svobodová
Marie Hrozová
Anna Markusová
Martin Sochor

Statistické údaje k 1.1.2018
Počet obyvatel 483
Narození
2
2 chlapci
Úmrtí
8
5 žen
Přistěhováno 12
5 žen
Odstěhováno 18
10 žen

3 muži
7 mužů
8 mužů

Nejmladší občan Matěj Hasík.
Nejstarší občanka Marie Vavřinová – 98 let.
Nejstarší občan František Potáček – 88 let.

Všem jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí, přejeme hlavně hodně zdraví, osobní, rodinné pohody a optimismu.
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21.4.

Košt vína

září

6.5.

Zájezd ke Dni matek

26.-28.10. Tradiční krojované hody

2.6.

Den dětí

4.11.

Hubertská mše

29.6.

Ukončení školního roku u myslivecké chaty

10.11.

Svatomartinské prase

5.7.-8.7.

Cyrilometodějské hody

25.11.

Advent je za dveřmi

září

Beseda s důchodci

prosinec Zpívání u vánočního stromu

Ostatky
Antonín Elzner ve svých „Pamětech“ píše, že ostatky bývaly ještě v letech sedmdesátých velmi rozpustilé. Vždy
se oslavovaly tři dny. Již čtrnáct dní před nimi udělali
stárci s muzikanty smlouvu. Muzikanti bývali tehdy čtyři. František Menšík hrával na cimbal, František Elzner
na basu, Crlík pískal flautu a Tomáš Menšík hrával na
housle. Celé ostatky hráli za šest zlatých a ještě hned po
smlouvě dali stárkům bečku piva.
V neděli odpoledne začali stárci chodit po dědině. Při
tom se hrálo a zpívalo. V každém domě je již čekali. Stárci, vcházejíce do domu zpívali: „Tady nám nedali, tady
nám dajů, komára zabili, „slaninu“ majů.“ Stárci zavdali
hospodáři a hospodyni a také ostatním členům rodiny a
pozvali všechny k muzice. V neděli po třetí hodině se již
tancovalo. Mnohdy až do rána.
V pondělí dopoledne se spalo. Brzy po poledni byla hore
již celá dědina. To chodili i maškarádi. Ti se někde zastrojili, aby je nikdo nepoznal. Ještě v letech sedmdesátých
chodil mezi maškarádami i medvěd, oblečený v hrachovině. Toto prý byl zvyk prastarý až ze středověku, když
lidé chodili oblečeni ještě v kožích.
O maškarách jsem slyšel povídat také toto: „Zastrojili se
dva a dali si na hlavy z papíru hlavy koňské. Také tělo
udělali umně ze síťových lubů a přikryli je turečákama
a byli to koni. Tyto koně zapřáhli do malého vozíku, na
kterém byla dlouhá truhla s klikou. V truhle byl ukrytý
muzikant – harmonikář. Ten, který dělal sedláka, točil klikou a dělal, jakoby to hrál on, ale zatím hrál harmonikář
schovaný v truhle. Bývalo to prý velmi efektní.“
Chasa, která chodívala se stárkami, dožadovala se v každém domě o nějaký příspěvek: „Běda, jak nám nedáwww.veterov.eu
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te, všechny hrnce vám potlučem, co v polici máte. Šišky,
maso, křen a slaniny sem!“ A hospodář s hospodyní dávali: slaninu, uzené maso a koblihy. Uzené maso a slaninu se napichovalo na „šable“, koblihy skládali do košů.
Večer byli maškarádi ještě v hospodě. To bývala skládka.
Na stole před muzikanty byly prostřeny dva šátky. Jeden
bílý a druhý turecký. Skládávali stárci i stárky. Stárci při
tom podávali skládajícím víno nebo sladkou kořalku.
Skládalo se po čtyřech šestkách a baby po čtverkách. Při
skládce se zpívalo jako o hodech u stromu. Písniček bývalo mnoho a všechny staré.
Skládka při veselých písních trvala někdy až do rána,
obyčejně však do tří hodin. V úterý dopoledne se zasé
spalo. Odpoledne se hrálo zase po dědině a děcka honila
maškarády. To trvalo až do tmy. Večer se zase tancovalo, hrávali se všelijaké starodávné tance: Šátečkový, palicový a legátkový. Před půlnocí se tančilo na „dyně“. To
již přicházela půlnoc. Každý se již těšil na pochovávání
basy. Muzikanti při tom hráli prim. Jeden dělal „kněze“,
druhý „kostelníka“, ostatní „ministranty“. Také „roucha“
měli, obyčejně staré bílé sukně, kněz mnohdy se stopami
„menstruace“. Kostelník míval po ruce objemnou nádobu s vodou, ve které byl rozpuštěn popel a pak štětku.
Ministranti měli starý hrnec uvázaný na provázcích, který sloužil za kaditelnici a svíce, zhotovené z otesaného
dřeva. Pokud měl basista na basu potah, vložil se bas do
něho, jinak posloužil starý pytel. Bas položili na lavici a
přikryli bílou plachtou. Přistrojení muzikanti s notami
v rukou začali obřad a zanotovali:
Kryštofe nalej sem,
Kryštofe přilej sem,
Kryštofe dolej sem!
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Po tomto úvodu začal kněz zpívati ostatkové „litanie“.
Ostatní mu sborově odpovídali: „Vysvoboď nás od žízně
žbáne“.
Při zpěvu „kněz“ velmi často kropil „nebožtíka“ a nezapomněl ani na ostatní „truchlící“ tak, že nakonec byli všichni
jako zedníci, zvláště až popel uschl. Po obřadech vynesli
nebožtíka ven a „bas“ byl pochován…
Po „pohřbu“ šli všichni truchlící zase zpět do hospody a
byla „trachta“ až do rána. Mnohdy se šlo z hospody rovnou na popelec. Ve středu dopoledne se spalo. Odpoledne chodily dům od domu „půlberky“ a býval slavný „kvok“.
PŮLBERKY, CO PULÍROVALY CHLAPY
Půlberky bývaly dvě. Rozinka Rinková a Štěpánka Chromá, která se provdala potřetí za Svobodu. Ještě dnes, když
se zmíníte Tonkovi Hlůpovýmu o Rozince, tak mu zasvítí
oči, jako starýmu kocůrovi, taková to byla ženská. Rozinka byla drobnější postavy, ale pěkná, pěkně postavená. Ta
mívala veliků dřevěnů břitvu, v latušce rozdělala mýdlo,
pěknů štětku, takovů, co se „podrovnává“. A starý dvírca
od kamen – pořádně učerněná sazama. To byl „špigl“.

Když přišly do světnice, hned si rozložily „cajk“ a vrchní
sukni. Chlapy obyčejně stahovaly z lůžek a lavic. Každé
chlap si hneď musel sednůt na legátku, Rozinka stáhla
se sebe eště jednu sukňu, převlékla ji chlapovi přes hlavu, vzala štětku a mydlila ho – ani se nedívala – hlava
nehlava. Nešťastník měl mydlo v ústech, v nosu, ve vlasech, mydla měl i plné uši, nedbala nic, že se chlapisko
dusí a prská, jak kocůr v trůbě.
Potom vzala Rozinka břitvu, vyhrnula si vysoko sukni a
brousila si ji o stehno, potom vyhrnula sukni „ešče výš“
a zkusila, jak „bere chlup“. Na toto bývaly chlapiska nejzvědavější, očiska měli vyvalený jak vůl před smrťů, ale
stejně nikdy nic neviděli. Oči měli „jedno mydlo“. No a
potom už byl chlap „opulbírované“ jedna dvě. Rozinka
stáhla břitvou s obličeje mýdlo, utřela ho hadrou, stáhla
s něho sukni, popadla dvířka, zamávala s nimi chlapovi
před obličejem, ale tak šikovně, že chlapisko bylo začerněny, jak kominář. Podobně si počínala i Štěpánka. A za
to každý muž dal Rozince „šestku“ a ani nenadával, ještě
se „vyčířil“ tomu druhému, jak je pěkně „opucované“.
Z kroniky Bedřicha Blahutky
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Pálení čarodějnic na Valech

Den matek

Ochutnávka vín

Lampionový průvod

Dýňové odpoledne
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24

Drakiáda

Věteřský zpravodaj, číslo 18, vyšlo dne 29. 3. 2018
Vydává obec Věteřov, tel. 518 622 420, e-mail: ou.veterov@worldonline.cz, www.veterov.eu. Náklad 230 ks.
Autoři fotografií: Jana Dvořáčková, Michaela Osičková, Hana Kolaříková
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz

2018

