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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
tak jako všichni doma sklízí úrodu na zahrádkách a na polích tak i obec
dokončuje všechny akce, aby byly do zimy hotové.
Veškeré práce na budově naší školy jsou již ukončeny. Kromě
výměny oken a dveří a zateplení obvodového pláště se provádělo
zateplení také na půdě celého objektu ... malá technická informace
k všetečným dotazům některých občanů : zateplovací opatření se
prováděla podle odborně vypracovaného energetického auditu a právě
na základě tohoto auditu jsme mohli žádat o dotaci Fond životního
prostředí. Ten nejenže přiděluje peníze na tyto dotace, ale hlavně dbá
na správné dodržování předepsaných parametrů – tedy zejména síly a
druhu zateplovacího materiálu.
Celková výše dotace poskytnuté na tyto práce činila 1,436.000 Kč.
V letošním roce dokončujeme změnu územního plánu, který je
nezbytný pro rozvoj další výstavby v obci ; na zpracování tohoto
projektu jsme zajistili dotaci ve výši 48.000 Kč.
Finišujeme ještě s opravou chodníků před školou, než nastane
nepříznivé počasí. Chtěli bychom totiž, aby stárci šli na hody již „po
novém“. Na tuto akci jsme získali dotaci 300.000 Kč.
V tělocvičně je čerstvě vymalováno, byla provedena rekonstrukce
elektroinstalace jeviště, které bylo již dlouhou dobu v havarijním stavu.
Vyměnili jsme zároveň i osvětlení v sále za modernější a hlavně
podstatně úspornější. Sál je tak nyní opět plně připraven ke kulturnímu,
společenskému a sportovnímu využití.
V prostoru za školou u kabin se připravuje výstavba podia a
zpevněné plochy ze zámkové dlažby na pořádání kulturních akcí, aby
za příznivého počasí bylo možné sedět i venku. Na tuto akci máme
zažádáno o dotaci ve výši 580.000 Kč, která je v posledním kole před
schválením.
Velmi významný krok jsme udělali v přípravě na vybudování
čistírny odpadních vod pro naši obec. Pracuje se na technické
dokumentaci odkanalizování obce, což je první předpoklad pro
přípravu dotace na zmíněnou čističku. Projekt provádí firma Artesia
s.r.o. a na jeho zpracování jsme získali dotaci ve výši 160.000 Kč.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín
začala pracovat na rozšíření vozovky u bývalých domů č.p. 70 a 71.
Dokonce je připravena smlouva na přeložku elektrického vedení tak,
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aby bylo možné posunout betonový sloup NN, který stojí přímo na
hranici komunikace. Je ale potřeba dořešit financování této úpravy,
kterou společnost E-ON odhadla na téměř 250.000 Kč. Dále máme
se SÚS JMK domluveno rozšíření silnice u bývalého Schulzového
dnes Maradového, takže snad i toto se do zimy podaří realizovat.
Připravujeme ještě parkoviště v parku vedle kostela, které
bychom chtěli mít do Svátku všech svatých v takovém stavu, aby zde
mohli návštěvníci hřbitova pohodlně parkovat.
Dokončuje se projekt na celkovou úpravu kolem autobusové
zastávky a okolí. Rozpadající se plakátová plocha spolu s informační
tabulí a do toho věčný nepořádek kolem kontejnerů není nic pěkného.
Vzhledem k tomu, že bychom chtěli vrátit do středu obce stavbu
zvonice, je nutné se na tuto rozsáhlou akci dobře připravit. Snaha o
zdokumentování skutečné podoby této stavby nemá prakticky žádnou
naději, protože nikdo z pamětníků si ji již nevybavuje, žádná
fotodokumentace není k dispozici a ani v kronikách o ní není zmínka.
Vycházíme tedy zejména ze zažitého názvu této části obce ... „U
zvonice“, projektová příprava bude mít za cíl navrhnout zvonici v co
nejpravděpodobnější podobě.
Dokončení úprav chceme mít připraveno ke sjezdu rodáků a současně
880. výročí první zmínky o obci Věteřov a při té příležitosti novou
zvonici posvětit. Finanční komise připravuje žádost o dotaci pro tuto
rozsáhlou akci, takže doufejme, že se snad i tato podaří.
Byla také vymalována stávající čekárna. Chtěl bych tímto vyzvat naše
občany k udržování pořádku a čistoty, je to společný prostor a vizitka
náš všech.
Žádáme o finanční podporu na připravovanou realizaci muzea a
pořádání oslav sjezdu rodáků, který bychom chtěli po téměř padesáti
letech zopakovat.
Radost nám dělají vysázené oskeruše v „Oškorušním dole“. Děti
z mateřské školky chodí pravidelně pozorovat, jak stromky rostou.
Snad se dočkají i toho, že z nich budou jednou také sklízet úrodu.
Dnes si již také nemusíme vypůjčovat věci na pořádání kulturních
akcí po sousedních obcích, i když někteří (asi ze zvyku) tak činí stále.
Obec disponuje lavicemi a stolky pro 200 osob, třemi stanovými
přístřešky, udírnou a grilem, přenosným osvětlením, ozvučovací
technikou, nerezovým stolem pro přípravu potravin a chladícím boxem.
Dotace na pořízení tohoto vybavení činila 174.000 Kč.
Z dalších dotací, které byly získány v posledním volebním období,
připomenu výraznou dotaci z úřadu práce, která činila 888.000 Kč a
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byla použita na mzdy pracovníků, zaměstnaných pro potřeby obce na
základě uzavřených smluv s úřadem práce.
Kancelář obecního úřadu byla vybavena technikou pro zpracování
dat přes Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál), jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa. Dosud musel občan často navštívit několik
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako
asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se
státem tak, aby „obíhala data, ne občan“. Tak je možné získat a ověřit
data z veřejných i neveřejných informačních systémů (rejstřík trestů,
obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, bodové
hodnocení řidiče), úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné
dokumenty do elektronické podoby a naopak (tzv. konverze), získat
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat
podání pro zahájení řízení správních orgánů (datové schránky).
Od 1.7.2010 může pracovnice ohlašovny také zadávat přímo do
centrálního registru nové občany. Dotace na vybavení tohoto
pracoviště činila 109.000 Kč.
V loňském roce byly opraveny sochy Svaté Trojice a Sv. Jana
Nepomuckého, na které obec získala dotaci ve výši 153.000 Kč.
Jak se již mohli mnozí přesvědčit, má naše obec velmi dobře
vybavenou obecní knihovnu. I na její provoz nám byla poskytnuta
dotace ve výši 63.500 Kč.
Vyzískání těchto nemalých částek je výsledkem práce finanční
komise, která si zaslouží velké uznání. Volební období končíme tak,
jak jsme slíbili – s mírným zůstatkem financí na účtu, což bych chtěl
obzvlášť zdůraznit. Ohrazuji se totiž proti šíření lží a polopravd líčících
obec jako „vytunelovanou“. Možná se někdo snaží tímto způsobem
získat body v předvolebním období, ale takových lidí je mi ve
skutečnosti nesmírně líto. Abych to shrnul jejich slovníkem – vypínat
veřejné osvětlení tedy opravdu, ale opravdu neplánujeme ☺.
Významnou kulturně-společenskou událostí tohoto roku byly
oslavy k výročí otevření budovy školy a založení TJ Sokol. Hřeje mě u
srdce, že podobně jako při jiných akcích jsme dokázali i tentokrát
postavit pěkný kulturní program takříkajíc „z vlastních řad“ za účasti
dětí z mateřské školky, souboru věteřských děvčat pod vedení Aleny
Pospíšilové, věteřské mládeže a již tradičně věteřského mužského
sboru, který si pozval mužské sbory z okolních obcí v rámci akce
Setkání mužských sborů.
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Na chodbách školy byla připravena výstavka fotografií z historie školy
a TJ Sokol a malá výstavka exponátů, které poskytli občané do
připravovaného muzea. Obojí se těšilo značnému zájmu.
Spolu s hosty ze Slovenska se oslav zúčastnili i bývalí učitelé a další
hosté. Nejen za tuto, ale za všechny akce pořádané společně s obcí
Věteřov, děkuji kulturní komisí, která odvedla obrovský kus práce.
Také oslavy založení TJ Sokol proběhly důstojně a v jejím průběhu byli
odměněni pamětními plaketami tři desítky žijících osobností klubu.
Je na místě poděkovat k úspěšnému průběhu oslav pořadatelům
– za pečlivou přípravu a účinkujícím – za hodnotná vystoupení.
Kolem nás se pohybuje mnoho našich spoluobčanů, kteří
nepotřebují žádný příkaz, a přesto se zcela dobrovolně a ochotně
postarají o unavené poutníky Pěší pouti na Velehrad – letos už
podesáté, nebo svědomitě pečují o veřejná prostranství, kříže a
kapličky v našem katastru – při mapování těchto drobných sakrálních
staveb (provádělo občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu)
jsme byli pochváleni za jejich vzorné udržování.
Z celé řady těchto ochotných a obětavých děkuji paní Desetové za
vzornou péči o květinové záhony kolem kostela a hřbitova a Jožkovi
Malíkovi za velmi dobrou spolupráci při zajišťování charitativních akcí.
Cením si, a doufám, že to tak cítí i většina čtenářů z naší obce,
možnosti vydávání tohoto obecního zpravodaje, ve kterém jsme se
mohli dočítat o současném dění v naši obci, něco o její historii a také o
věcech, jež se obce nějakým způsobem dotýkají. Jsou za tím,
odhaduji, možná už stovky hodin, které si zpracování jednotlivých čísel
vyžádalo. Nezapomínám ani na pomoc mladých, kteří zajišťují
distribuci zpravodaje do Vašich domovů. Doufejme, že bude možné
v tomto pokračovat i v dalších letech.
Využiji této příležitosti, abych také poděkoval farnímu úřadu za
velmi dobrou spolupráci s obcí a za všechny akce, které jsme společně
uskutečnili.
Toto své Slovo starosty jsem tentokrát pojal tak trochu i jako
rekapitulaci. Ve dnech 15. a 16. října nás čekají volby do senátu a
zejména volby do zastupitelstev obcí. Přijďte k volbám a svými hlasy
rozhodněte o svých zástupcích v řízení obce. Komunální volby nejsou
o soutěžení politických stran, ale o lidech, které všichni známe a víme
o jejich schopnostech ... a o tom komunální politika je.
Krásné prožití podzimních dnů, hodně osobní a rodinné pohody
Vám přeje
J. Lejska, starosta obce
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Volby do zastupitelstva obce
Chtělo by se říct : „Tak tu máme zase volby ...“. Letos si jich
opravdu užijeme – koncem května to byly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a nyní 15. a 16. října to budou
volby do zastupitelstev obcí a současně volby do třetiny Senátu
Parlamentu České republiky ; ty senátní totiž proběhnou jen ve 27
volebních obvodech (z celkového počtu 81 obvodů) včetně našeho
obvodu č.79 Hodonín. Další volby nás čekají, pokud se nestane nic
mimořádného, až v roce 2012 (do zastupitelstev krajů) a pak v roce
2014 (do evropského parlamentu a opět do zastupitelstev obcí a do
poslanecké sněmovny).
Abychom se však nenudili, tak se příští rok 25. a 26. března 2011
uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Bude výjimečné v tom, že to bude
první sčítání v jednom roce ve všech zemích Evropské unie současně.
Z lidského principu „bližší košile než kabát“ se nás volby do
zastupitelstev obcí dotýkají mnohem víc, než ty senátní. Volíme z lidí,
které osobně známe, na funkce, ve kterých budou ovlivňovat náš
každodenní život.
Přinášíme tedy několik bližších informací ... nebudeme se zabývat
všemi detaily, to bychom tu mohli citovat zákony, vládní nařízení a
kdovíco ještě.
V naší obci budeme volit celkem 9 členů obecního zastupitelstva.
Ti potom, zpravidla na prvním ustavujícím zasedání, zvolí ze svých řad
starostu a místostarostu. Pátek 15. října je také dnem, kdy zaniká
mandát současných zastupitelů a ve své funkci zůstane do
ustavujícího zasedání pouze starosta, kterému jsou pro tuto dobu
zákonem omezeny pravomoci. Hlasovací lístky musí voliči obdržet
nejpozději 3 dny před dnem voleb. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a
je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidáti všech
volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí
určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných
sloupcích umístěných vedle sebe.
Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice,
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů
v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku
7

Věteřský zpravodaj – 09/2010

uveden zkratkou. Hlasovací lístek je opatřen otiskem razítka obecního
úřadu. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku,
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o
jiný hlasovací lístek.
Pro výběr kandidátů existuje několik strategií. Přitom se za platné
označení kandidáta považuje křížek v rámečku před jeho jménem a za
platné označení volební strany se považuje křížek ve čtverečku před
názvem volební strany. Křížek můžete udělat buď z rohu do rohu (jako
ve Sportce) nebo ze strany na stranu (jako znaménko plus). K žádným
dalším značkám (jako například kroužek, nebo odškrtnutí) se
nepřihlíží. Je vhodné připravit si hlasovací lístek v klidu doma – tedy
zakřížkovat vybrané kandidáty a ve volební místnosti jen vložit
hlasovací lístek do obálky a vhodit do urny.
Nejednodušší situaci mají ti, kteří jsou rozhodnuti zvolit pouze
jednu celou volební stranu. Těm totiž stačí označit křížkem v záhlaví
sloupce právě onu celou kandidátku. Můžete to však učinit pouze u
jedné strany, jinak je Váš hlas neplatný. Nemáte také možnost jakkoliv
ovlivnit pořadí zvolených kandidátů, tedy to, kdo bude postupně
obsazovat získané mandáty člena zastupitelstva. Vaše volba tak plně
respektuje pořadí navržené volební stranou. V podstatě platí, že jste
každému kandidátovi takto označené strany dali jeden hlas.
Druhá možnost je nejlogičtější, pokud jde o samotný princip volby
a nejspíš ji využijí ti, kteří se budou rozhodovat podle jiných kritérií než
podle příslušnosti kandidáta k té či oné volební straně. Křížkem v
rámečku před jménem totiž můžete vybrat až 9 libovolných kandidátů.
Máte k dispozici celkem 9 křížků (nebo chcete-li hlasů) a je přitom
zcela na Vašem rozhodnutí, jestli využijete všechny nebo třeba pouze
jeden. Ale pozor – maximální počet křížků, které můžete udělat, je ve
Věteřově právě 9, při vyšším počtu je Váš hlas neplatný. Při tomto
způsobu volby můžete navíc uvnitř volební strany ovlivnit pořadí
kandidátů. Nezpůsobíte to sami, ale jestliže dostane individuálně
označený kandidát o 10% více hlasů, než je průměrný zisk na jednoho
kandidáta v této volební straně, posouvá se takto upřednostňovaný
kandidát na první místo. Je-li jich uvnitř jedné strany více, seřadí se
podle absolutního počtu získaných hlasů.
Třetí strategie je kombinací obou předchozích. Křížkem v záhlaví
sloupce můžete vybrat volební stranu a pak udělat před jmény
kandidátů z jiných stran další křížky. Volba jednotlivých kandidátů má
přitom přednost. Zbylé hlasy se pak přičtou kandidátům volební strany,
kterou jste jako celek označili v záhlaví. Například : křížkem ve čtverci
8
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před názvem volební strany vyberete kandidátku XY ; v ostatních
volebních stranách pak označíte dalších 5 jmen. Váš hlas tedy dostane
těchto 5 kandidátů a první čtyři kandidáti z volební strany XY ...
uděláte-li křížky i u jmen kandidátů této strany, tak se k nim vůbec
nepřihlíží. Nelze tedy tímto způsobem změnit pořadí navržené volební
stranou.
Kdybyste například chtěli ze své volby vynechat pouze kandidáta
uvedeného pod pořadovým číslem 3, nesmíte zaškrtnout celou stranu,
ale musíte vybrat individuálně všechny ostatní kandidáty této strany.
Ani při tomto způsobu volby nesmí celkový počet křížků před jmény
kandidátů všech volebních stran přesáhnout číslo 9.
Shrneme tedy ještě všechny podmínky pro úspěšné provedení
hlasování :
- mít platný doklad totožnosti a trvalé bydliště v obci
- provést volbu kandidátů podle uvedených pravidel
o na kandidátní listině pro volby do obecního zastupitelstva
zakřížkovat vybrané kandidáty
o z hlasovacích lístků pro volby do senátu vybrat jeden lístek
s vybraným kandidátem (ten se nijak neupravuje)
- vložit správné hlasovací lístky do správných obálek (za plentou !!)
UPOZORNĚNÍ !!! pro každé hlasování je jiná obálka – obecní
zastupitelstvo / senát
- vhodit správné obálky do správných uren !!!
V případě nejasností se obraťte na členy volební komise, rádi Vám
poradí. Takže nezapomeňte si připravit platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad (pas) a přijít v pátek 15. října od 14:00 do 22:00 hod.
nebo v sobotu 16. října od 8:00 do 14:00 hod. dát svůj hlas. Případné
druhé kolo senátních voleb se uskuteční 22. a 23. října 2010 ve
stejných časech.
Významné události a kulturní akce ve Věteřově
Dne 12. června uspořádala kulturní komise ve spolupráci
s mateřskou školou pravidelný Sportovní den, opět za hojné účasti
soutěžících z řad dětí. Měly připraveno mnoho sportovních disciplín a
dovednostních soutěží. Vzhledem k velmi horkému počasí však byly
poslední soutěže a hry vypuštěny ... místo nich se děti s nadšením
nechaly osvěžit zavlažovacím zařízením ☺. Dramatickou tečkou byla
silná bouře ve večerních hodinách, která vyvrátila lípu vedle kabin.
9
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2. července vystoupila věteřská mládež a mužský sbor ve
společném pásmu v rámci III. Soutěžního festivalu folklorních
souborů Dambořice 2010 v pořadu „Kde končí den, tam začíná
píseň“ režírovaném Pavlem Petrželou.

10
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Letošní tradiční Cyrilometodějské hody byly spojeny s oslavami
60.výročí otevření nové školy a 75.výročí založení TJ Sokol
Věteřov. Kulturní program začal 3. července před budovou školy, která
se skvěla zbrusu novou fasádou. Ve svém úvodním slovu starosta
přivítal především učitele, kteří v naší škole působili – paní Cyrilu
Slováčkovou (ředitelka Mateřské školy), paní Marii Bábíčkovou
(učitelka Základní školy) a pana Františka Vašíčka (ředitel Základní
školy). Dále přivítal věteřského faráře Josefa Šedivého, hosty ze
Slovenska a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Ing. Zdeňka Škromacha.
V pořadu vystoupili děti mateřské školy pod vedením učitelek paní
Ivany Moudré a paní Marie Lisalové, soubor věteřských děvčat pod
vedením paní Aleny Pospíšilové a pochopitelně naše věteřská mládež
pod vedením paní Anny Koutné, Heleny Kašíkové a Jany Lužové.
Nechyběl ani mužský sbor Věteřov, který program doplnil o Setkání
mužských sborů – je to akce, která již má svoji historii a jednotlivé
sbory se střídají v jejím pořádání. Ve Věteřově se tentokrát kromě
domácích představily mužské sbory z Archlebova, Želetic, Strážovic a
ze Ždánic. Program doprovázela cimbálová muzika Babí lom.

Po celou dobu byla zpřístupněna budova školy k individuální prohlídce,
kde byly instalovány výstavky k výročí otevření školy i založení TJ
Sokol Věteřov a expozice starých školních dokumentů a učebnic.
Večer byla v sále školy hodová taneční zábava.
11
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4. července pokračovaly oslavy mší svatou za učitele, vychovatele,
členy Tělovýchovné Jednoty a sportovce a duchovní správce.
Odpoledne pořádala TJ Sokol Věteřov na svém hřišti fotbalový
turnaj, ve kterém se utkali naši fotbalisté se soupeři, se kterými na
sebe v probíhajících soutěžích nenarazí. Dorostenci měli možnost
změřit své síly s dorostem TJ KOVO Ždánice, mužstvo mužů se utkalo
s týmem TJ Osvětimany (účastníkem krajské soutěže Zlínského kraje
a vítězem I.B třídy skupiny C v ročníku 2009-2010) a staří páni se
svým tradičním rivalem – mužstvem starých pánů ze Sobůlek.
Turnaj doplnila také oficiální část, při které byly předány bývalým
hráčům, trenérům i funkcionářům pamětní plakety jako projev ocenění
jejich práce pro věteřský oddíl kopané.
Vedení TJ Sokol pak obdrželo od Okresního fotbalového svazu
Hodonín diplom za zásluhy o rozvoj fotbalu při příležitosti těchto oslav.

Ceremoniálu se zúčastnil prof.RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ing. Miroslav
Běťák předseda výkonného výboru Okresního sdružení ČSTV
Hodonín, Ing. Petr Kotásek předseda výkonného výboru Okresního
fotbalového svazu Hodonín a starosta obce p. Josef Lejska.
12
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5. července pokračovaly oslavy mší svatou za živé a zemřelé rodáky,
občany a kněze, kterou sloužil R.D. Josef Hudec, O.Cr., probošt na
Hradišti sv.Hippolyta.

Následovalo tradiční hodové odpoledne na farní zahradě.
V úvodu přivítal přítomné pan farář Josef Šedivý a následovalo
vyhodnocení záznamníčků dětí z náboženství s pěknými odměnami.
O kulturní program se svým vystoupením postaraly věteřské
hvězdičky, věteřská mládeže a mužský sbor ; o náladu pak hudební
skupina HKM a cimbálová muzika Babí lom. Pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení a tradiční vinotéka.
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6. července zakončily hodové oslavy hasiči, kteří uspořádali na hřišti
soutěž družstev v požárním sportu.

14
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11. července doprovodily naše věteřské hvězdičky obyvatele
Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích na jejich pouti na
Velehrad. Jednak jim zpříjemnily cestu svými písničkami, a jednak byli
nápomocni ošetřovatelkám charitního domu.
Pěší pouť na Velehrad – letošní jubilejní desátá pouť spojila poprvé
poutníky z deseti proudů a na jejím konci v sobotu 21. srpna jich v
bazilice bylo dle přesných statistik 483 (pěších) a dalších asi 300
přijelo autobusy. Tyto statistiky vedl P.Jan Peňáz a dostupné byli na
internetu www.poutnik-jan.cz, další zajímavé on-line informace byly
k nalezení na stránkách www.fatym.com , ze kterých vybíráme :
- v úterý 17. srpna končil jihozápadní proud svoji denní cestu
v Miroslavi, kde se konalo tradiční obnovení slibu novomanželů
- ve středu 18. srpna slavili poutníci při večerní mši zásnuby
- ve čtvrtek 19. srpna v 6:30 vycházelo z Blučiny 131 poutníků
při zastávce v Hostěrádkách se fandilo při tradičním fotbalovém
zápase mezi Mariankami a Soluňáky (pro sportovní nadšence :
Marianky vyhrály 1:0)
do Věteřova dorazili poutníci chvilku po 19 hodině a účastníci mše
byli svědky přijetí nového katechumena Martina pocházejícího
z farnosti Jeníkov
- v pátek ráno vycházelo z Věteřova již 147 poutníků
Přijetí ve Věteřově bylo tradičně velmi přátelské a pohostinné, za což
patří našim spoluobčanům velký dík. Někteří poutníci nedokázali ani
zakrýt překvapení nad srdečností lidí v našem kraji. Na obecní úřad byl
zaslán ze znojemské farnosti děkovný dopis ...

XI. ročník Pěší pouti na Velehrad začíná hned po setkání mládeže
v Madridu a bude končit na Velehradě 27. srpna 2011.
15
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28. srpna se konala akce Mikroregionu Babí lom – Sešlost lidu
na Babím lomu. Věteřov zde reprezentoval sbor věteřských děvčat a
mužský sbor, který ještě před koncem kulturního programu pokračoval
do Ždánic na pořad Zarážení hory. Zde v prostorách vinice Staré hory
vystoupil spolu s mužskými sbory ze Ždánic a z Brna a ženským
sborem Ženičky ze Ždánice. Pořadem provázela cimbálová muzika
Hradisko.
Poděkování
Chtěla bych poděkovat za oslavu k 60-tému výročí otevření nové
budovy základní školy ve Věteřově. Také bych chtěla poděkovat
starostovi Josefu Lejskovi za slova díků a uznání v zahajovacím
proslovu. Moc jsem si přála, aby to slyšeli všichni ředitelé, učitelé,
školníci, uklízečky, kuchařky a všechen ostatní personál, který se
staral o provoz školy, protože zástup žáků, kteří prošli dveřmi budovy
školy ve Věteřově a získali zde základní vzdělání, by byl jistě veliký.
Další poděkování bych chtěla vyslovit za opravenou budovu
školy. Kdyby ta mohla mluvit, jistě by to řekla sama a chlubila by se,
jak je pěkná a jak omládla. Patří mezi důležité budovy v obci a určitě si
to zaslouží.
Marie Bábíčková
Hurá do školky
Ve školním roce 2010-2011 bude naši mateřskou školku
navštěvovat 17 dětí, ti nejmenší nastoupí až v jarních měsících.
Celoroční pestrý program mají pro něj připraveny paní učitelky Ivana
Moudrá
a
Nikol
Antošová Nedvědická,
která k nám dojíždí
z Milotic. O kuchyni a
úklid se stará paní
Ludmila Lejsková.
Podzim přivítaly děti
výstavkou
ovoce
a
zeleniny a Dýňovým
dnem
na
školní
zahradě, ze kterého je i
tato fotografie.
Ivana Moudrá
16
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Digitální televize ve Věteřově
Digitalizace televizního vysílání v celé zemi finišuje a koncem září
byly uvedeny do provozu všechny DVB-T vysílače velkého výkonu.
Z důvodu rušení vysílání digitálních vysílačů Zlín-Tlustá hora a
Valašské Klobouky-Ploštiny spuštěných do provozu 1. září 2010 bylo
rozhodnuto o přeladění vysílače Hodonín-Babí lom z 33. kanálu na 35.
kanál v noci na 3. září 2010 – to se týká analogového vysílání ČT1.
Dne 30. září 2010 bylo zahájeno z vysílače Brno-Kojál digitální
vysílání Sítě 2 (programy : Nova, Nova-Cinema, Prima, Prima-Cool, TV
Barrandov), 40.kanál s výkonem 100kW a Sítě 3 (Z1, Public TV),
59.kanál s výkonem 100kW ; toto vysílání je možné přijímat i ve
Věteřově, jak jsme již informovali v minulém zpravodaji.
Osud vysílače Hodonín-Babí lom po skončení analogového
vysílání 06/2011 zatím není známý, ale podle vývoje situace v jiných
regionech se dá usoudit, že bude využitý jako digitální dokrývač pro
dokrytí signálu DVB-T hlavních vysílačů.
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Sportovní okénko
Koncem června se konalo Mistrovství České a Slovenské
republiky v silniční cyklistice a ve Věteřově jsme měli možnost
naprosto neplánovaně vidět trojnásobnou olympijskou vítězku v
rychlobruslení z Vancouveru – Martinu Sáblíkovou.
Mistrovství se konalo ve dnech 22. června až 27. června 2010.
V úterý zvítězila Martina v Holíči v časovce jednotlivců na 20 km a ve
čtvrtek vybojovala další zlato v časovce dvojic spolu s Martinou
Růžičkovou na trati 40 km.
V sobotu se objevila nečekaně i
ve startovním poli závodu žen
s hromadným startem na 100 km
se
startovním
číslem
57.
O startu v tomto závodu sice
přemýšlela, ale rozhodnutí padlo
až ve čtvrtek večer – změnila tím
hodně ve svém programu a
zaskočila i svého kouče Petra
Nováka a ostatní ze stáje NowiS
TEAM :
„Rozhodla jsem se, že ho nakonec vyzkouším. Loni jsem z něho
odstoupila kvůli křečím, takže se pokusím hlavně dojet. Medaili
rozhodně v hlavě nemám“.
Na dvacetikilometrové trase Náměstí TGM Kyjov – nadjezd Kyjov –
Strážovice – Věteřov – Sobůlky – nadjezd Kyjov – Náměstí TGM
Kyjov, kterou absolvovaly závodnice celkem 5-krát, se však odpoutala
do špičky hned v prvním okruhu. Ujela spolu s Martinou Růžičkovou,
ale ta jí stačila jen do konce třetího okruhu. Pak bojovaly každá na
svou pěst a Martina Sáblíková měla na ni v cíli náskok 3 minuty 48
vteřin. Třetí Lada Kozlíková (mistryně světa na dráze, první dáma
české cyklistiky – držitelka 45 titulů českých šampionátů) se ještě
zbavovala virózy a dojela se ztrátou 5 minut 31 vteřin. Také řada
dalších favoritek skončila daleko vzadu.
Připojujeme několik komentářů významných osobností hodnotících
tento fenomenální úspěch :
Robert Bakalář (respektovaný cyklistický novinář, komentátor
sobotního závodu) : "To není cyklistka, to jede přírodní úkaz ...“.
Ing. Jan Kopač (vedoucí trenér cyklistického týmu pražské Dukly) :
"Byla to dnes, při závodě cyklistek v pelotonu, maximálně spravedlivá
18
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trať a také pro všechny extrémně těžký závod. Stačily by na trati jen ty
dva nejtěžší kopce a už by to bylo tvrdé, tady ale byla ještě mnohá
další stoupání. A o té nejlepší na trati nebylo prostě pochyb –
Sáblíková podala fantastický výkon, moc gratuluji a musím poctivě říct,
že je mi líto, že naše armádní sportovní centrum opouští...".
Břetislav Usnul (trenér Lady Kozlíkové, která před deseti lety vlastně
začala zdvíhat čs. cyklistiku na evropskou a světovou úroveň) :
"Můžu jen souhlasit, Martina jela výborně – i když jsem ji vlastně na
trati mohl vidět jen chvílemi, byla brzy moc vpředu. Bylo to moc cenné,
že Sáblíková přijela k tomuto šampionátu, cenné pro českou cyklistiku
– ta dostala od rychlobruslařky jasné srovnání. Musí začít pracovat
také tak dobře, jako tým rychlobruslařky ..., aby nebylo hůř...".
Ano, takový tým jako NoviS TEAM je rarita v českém sportu –
sdružuje rychlobruslařky a na nových cyklistických licencích ještě
nezaschla razítka. Podobný úspěch jako Martina Sáblíková (tři zlaté
v cyklistických šampionátech během jednoho roku) dokázal v historii
pouze Miloš Hrazdíra. Dlouhá a poctivá dřina přinesla zasloužené
ovoce v sezóně snů 2009/2010 : tři zlaté olympijské medaile
z Vancouveru, titul mistryně světa, Evropy a vítězka seriálu Světového
poháru v rychlobruslení, česká šampiónka IN-LINE a nyní tři zlaté
z cyklistiky !
Organizátorům závodu – Cyklistickému klubu Dacom Pharma Kyjov se
podařilo připravit podle slov řady čestných hostů trať, která každému
ukáže pravdu, jak na tom je. Pamětníci prohlásili, že tak kvalitní a
zajímavý ženský cyklistický šampionát v ČR nepamatují.
A Martina Sáblíková : „Bylo to tvrdé ... a děkuji moc Růžičkové, bez ní
bych tu ani dnes nebyla. Měla jsem na dnešek úplně jiný program, ale
přesvědčila mě ke startu ...“.
Z historie Věteřova
Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi,
který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen
vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých
nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny ...
Snad všichni dospělí čtenáři znají nejslavnější literární dílo
Jaroslava Haška, popisující průběh první světové války. A její příčina?
Známým oficiálním důvodem pro zahájení války je smrt následníka
Rakouského trůnu Františka Ferdinanda d’Este.
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Ten dne 28. června 1914 odcestoval do Sarajeva v Bosně, kde mu
společnost dělala jeho manželka Marie Chotková. Problémem Bosny i
celého Balkánu byla napjatost této oblasti, která cítila vůči RakouskuUhersku zášť. Bosna sama byla k císařství zařazena až v roce 1908 a
její populaci tvořili zčásti Srbové, kteří nežili v Srbském království. Za
atentát mohou členové organizace Černá ruka (nacionalistická
radikální srbská skupina) a zároveň studenti. První atentát selhal, když
se trhavina mrštěná po voze Františka Ferdinanda odrazila na vůz
jednoho z jeho generálů, který musel být pak dopraven do nemocnice.
František Ferdinand podcenil nebezpečí a myslel, že atentátníci
nebudou mít odvahu atentát zopakovat a ještě ten den se rozhodl
zraněného navštívit. Cestou do nemocnice byl i se svojí chotí
zavražděn.
Při hledání nějakých zajímavostí do připravovaného muzea se mi
dostaly do rukou růžové kartičky – korespondenční lístky, které si
posílali moji stařečci v době první světové války a z kterých se dalo
vyčíst velké utrpení a bída světové války.
Když pak čtete jména padlých Věteřáků, především mladých lidí,
teprve v té chvíli si silně uvědomíte, kolika rodin z Věteřova se první
světová válka přímo dotkla.
V obecní a školní kronice je k této události psáno …
Když byla vyhlášena mobilizace dne 2. srpna 1914 bylo plno
pláče a zděšení v celé obci. Žně byly v plném proudu a z obce odešlo
asi 24 mužů. Všichni si mysleli, že se za měsíc všichni vrátí a že vše
rychle skončí.
Než nebylo tomu tak. Přišla mobilizace druhé zálohy, při které byli
odvedeni muži do padesáti let. Pak rychle za sebou následovaly další
odvody a při nich byli odvedeni i ti, kteří byli dříve uznáni jako
neschopni a když válka stále ještě pokračovala, byli odvedeni i mladíci
ve věku osmnácti let.
Poměry v obci byly neutěšené. Práce v polích následkem
nedostatku pracovních sil byla zanedbávána, ženy pracovaly za muže
a s nimi i děti a starci, aby uhájili alespoň malé živobytí.
Ceny potravin, oděvů, dřeva, železa, strojů a jiných stoupaly. Ve všem
byl nedostatek.
Někteří jednotlivci však z toho dokázali ještě vytěžit.
Na polní plodiny životní potřeby byly stanovené maximální ceny,
které však někteří nedodržovali. Těmto byla dána přezdívka „ Keťasi“ a
20
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někteří z nich se dokonce ocitli i před lichevním soudem. Byly konány
soupisy zásob a prováděny rekvizice (povinné odvody potravin pro
vojsko). Tyto často špatně skončily, protože se našlo i to, co se pokusili
lidé zatajit.
V naší obci byly tyto rekvizice ve srovnání s jinými obcemi prováděny
mnohem častěji. Vinu na nich nesly orgány obce, které zastupoval
starosta Jan Müller. Kdo chtěl přežít, musel se naučit vše řádně
uschovat. Proto lidé vozili obilí tajně v noci do mlýnů do vedlejších
obcí, některé potraviny zakopávali do země, stavěli různé důmyslné
skrýše, aby si tak co nejlépe vzácné živobytí uhájili.
Do toho přišel velmi suchý rok 1917, kdy nepršelo od konce
dubna až do podzimu. Úroda tak nebyla ani poloviční. Lidé proto tajně
mleli obilí v ručních mlýncích, a proto bylo domácí mletí později
zakázáno a tyto mlýnky odebrány a uloženy v obecním domě. Mletí
obilí bylo na lístky. Na osobu tak připadlo měsíčně 15 kg. Lístky byly
na všechno. Na mouku, obilí, chleba, sádlo, maso, špek, cukr, kávu,
mýdlo, petrolej, svíčky, tabák aj.
Lístků bylo hodně, ale zboží málo a ve velmi špatné kvalitě. Obleky se
dokonce zhotovovaly z papíru, obuv měla dřevěné podrážky. Káva se
pražila z obilí a fazolí, tabák byl nahrazován bukovým listím
smíchaným s bylinkami. Mýdlo se vyrábělo z různého odpadu a
přidávalo se do něj vápno. Lidé svítili kdo měl sádlem, ti ostatní
různými oleji a tuky.
Rekvizice se vztahovaly i na živý dobytek. Ten byl rekvírován i
v případě, že nahrazoval tolik potřebnou pracovní sílu a často byl
jedinou obživou pro celé rodiny.
V průběhu války se sbíraly po domech různé kovové nádoby,
vyrobené především z mědi, cínu nebo mosazi. V roce 1917 v dubnu
byly rozbity i kostelní zvony o váze 7 metrických centů a píšťaly
z kostelních varhan.
Ve školní kronice to popsal místní učitel takto
„Zvoňte zvony na vše strany, svolávejte Věteřany…“
Dne 26. dubna 1917 loučily se hodinovým zvoněním naše milé a
harmonické zvony. Ještě na věži byly rozbity, sneseny dolů a 27.
dubna 1917 odvezeny…“
V poznámce pak bylo dopsáno, že nové zvony z oceli byly
dodány firmou „Manoušek“ z Brna v roce 1918 a tyto poprvé zvonily
27.listopadu 1918.
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Seznam padlých vojínů:

Adamík Jan, svobodný
Cibulka Vítězslav, svobodný
Dufek Jan, svobodný
Hloupý Jiří, svobodný
Koláček Jan, svobodný
Koláček Řehoř, ženatý
Kroupa František mladší, svobodný
Kroupa František starší, svobodný
Kroupa Matouš, svobodný
Kroupa Vojtěch, svobodný

Kůdr Matouš, ženatý
Lejska František, ženatý
Lejska Jakub, svobodný
Luža Antonín, ženatý
Oháňka Antonín, ženatý
Potáček František, svobodný
Sopůch Josef, svobodný
Spurný Tomáš, ženatý
Uhýrek Řehoř, ženatý
Žalud Antonín, svobodný

Ve školní kronice byli zmíněni i další dva padlí :
Josef Příhonský, učitel a varhaník, který působil ve Věteřově čtyři
roky – padl v listopadu 1914
Karel Koudela, učitel – padl na italské frontě 1. dubna 1918
Pomníček tito vojáci nemají, ale když vstoupíte do předsíně místního
kostela, najdete zde dvě žulové desky, kde jsou vytesána jména všech
těchto předčasně zmařených mladých životů.
Na fotografii z období I.sv.války
je zleva
Jan Kůdr (tatínek Josefa Kůdra,
Věteřov 24),
Jan Kůdr (otec) a
Barbora Lužová
(rozená Kůdrová)

Dagmar Kostihová
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Pozvánka na hody
Ve dnech 30.10.-31.10.2010 se uskuteční tradiční krojované hody
s věncem a káčerem s následujícím programem :
- v sobotu se koná krojovaný průvod po obci ; od 20:00 hod. se
uskuteční hodová zábava, k tanci a poslechu hraje DH
Dambořanka
- v neděli v 10:30 hod. bude sloužena slavnostní mše svatá
Srdečně zvou členové TJ Sokol Věteřov, stárci a chasa.

INFO obce
Dne 7. a 8. října proběhne svoz velkoobjemového odpadu tak,
abychom si mohli udělat pořádek před hody. Budou přistaveny dva
kontejnery – jeden u hospody a druhý v Zahradech na parkovišti.
V pátek 5. listopadu se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
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