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Slovo starosty
Milí spoluobčané, čas letí jako voda – před nedávnem jsme si
přáli vše nejlepší do nového roku a už se začíná jařit, snad tu nejhorší
zimu máme tedy za sebou.
Letošní rok je ve znamení úspor a zdražování. I v naší obci jsme
navýšili poplatky za popelnice ze 370,- Kč na 390,- Kč na osobu, tedy
o 20 korun. Skutečné náklady na svoz veškerého komunálního odpadu
činily loni 480,- Kč na občana … obec tedy doplácela z obecní kasy za
likvidaci odpadu v přepočtu 110,- Kč na každého občana. Ostatní
poplatky zůstávají nezměněny.
Připomínám všem, že se do konce března platí poplatky z hrobového
místa. Vybrané peníze budou použity na úpravu hřbitova a okolí.
Co dál nás v letošním roce čeká ? Oslavy 880. výročí vzniku naši
obce spojenou se sjezdem rodáků, které se uskuteční 2. a 3. července.
K příležitosti tohoto výročí připravujeme kromě jiného i otevření
obecního muzea. Pokud máte doma věci, které jste ochotni věnovat
nebo zapůjčit do muzea, bude to pro dobro věci. Jsou poklady, které si
zaslouží, aby byly uchovány pro další generace. Jenom kolik tetiček
chodilo v kroji a dnes už mladí pomalu neví, jak původní kroj vypadá.
Věteřov byl znám výrobou slaměnek a díky pani Kellnerové chceme
tuto tradici obnovit.
Pamatujme … „dědictví otců zachovejme a mějme v hluboké úctě“.
Do sjezdu chceme vybudovat mezi kabinami a školou zpevněnou
plochu na pořádání kulturních akcí, na což jsme dostali dotaci. Dále
parkoviště před kostelem a pod hřbitovem, aby mohli návštěvnici
hřbitova snadněji parkovat.
Pokud se to podaří, chceme provést úpravu kolem autobusové
zastávky s vybudováním malé zvoničky. Návrh je vyvěšený ve vývěsce
u čekárny. Dále opravit fasádu na hasičce a čekárně, upravit plochy po
domech 70 a 71 a přeložit sloup, který je potřeba umístit dál od silnice.
A ještě jedno připomenutí, v srpnu bude v Kyjově tradiční
Slovácký rok, kterého se naše obec v hojném počtu zúčastňuje.
Úplně na závěr, množí se nám v obci vandalizmus. Odcizená vánoční
výzdoba, poničené nové osvětlení před školou atd. Všímejme si okolí a
osob pohybujících se po obci, kteří záměrně všechno ničí. Přivíráním
očí se tohoto nešvaru nezbavíme.
S přáním všeho dobrého Josef Lejska.
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Sčítání lidu, domů a bytů – 2011
V minulém čísle jsme Vás upozornili na blížící se
sčítání lidu, domů a bytů. Nyní přinášíme konkrétnější
informace k této akci, která účast každého občana řeší
zákonem č.296/2009 Sb. Nesplnění stanovených
povinností se občan dopouští přestupku s rizikem pokuty až 10 000 Kč.
Základní termíny :
26. února 2011 – Začalo fungovat call centrum pro veřejnost, na
bezplatnou linku 800 879 702 se mohou lidé obracet s dotazy a
nejasnostmi ohledně sčítání.
Sčítací komisaři začnou roznášet domácnostem do schránek
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček
nejpozději 6. března.
7. března 2011 – Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a
roznášet formuláře. Každý občan dostane modrozelený SČÍTACÍ LIST
OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST
a majitelé či správci domů ještě oranžovohnědý DOMOVNÍ LIST.
Roznáška končí 25. března.
25. / 26. března 2011 – Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný
okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 – Od tohoto dne je možné začít odevzdávat vyplněné
sčítací formuláře. Existují tři základní cesty :
 internet
 předání sčítacímu komisaři
 odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011 – Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat
formuláře, ať už je budou odesílat jakoukoliv z výše uvedených cest.
20. dubna 2011 – Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále
zůstane k dispozici pro informace o sčítání lidu centrální infolinka
Českého statistického úřadu 274 057 777, která je v provozu v době :
Po,St 08÷17hod ; Út,Čt,Pá 09÷12hod ; Út,Čt 13÷15hod.
Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz .
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Další informace :
Sčítacími komisaři budou v naprosté většině pracovníci České pošty,
která je smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání.
Při návštěvě Vaši domácnosti předá komisař sčítací formuláře a
požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá
vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace.
Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na
požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami
nevyzvete. Pro okres Hodonín je vybráno kolem 130 komisařů.
Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované
návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a
provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném komisařem do Vaší
schránky.
Vyplnění formulářů – než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si
prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou
kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte.
 Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu.
 Bytový list – vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní
důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt ; za jeden
byt jeden formulář.
 Domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý
dům ; za jeden dům jeden formulář.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky.
Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou
ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pouze ověří správnost
údajů, případně je opraví ; nebudou předvyplněny osobní údaje.
Sběr vyplněných formulářů – možnosti :
 předáte sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné
listy nebo v zalepené obálce, kterou komisař na požádání vydá
 zašlete bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou
 odešlete při elektronickém vyplnění na internetu – k tomu budete
potřebovat
o papírové formuláře obsahující vstupní kódy nutné k
přihlášení k on-line formuláři (sčítacímu komisaři oznámíte
při převzetí formulářů, že je budete vyplňovat elektronicky a
nemusí se k Vám tedy vracet)
o počítač s připojením na internet
o software Adobe Reader, verze 9.0 a vyšší, který je zdarma
ke stažení
 osobně odevzdáte formuláře na poště
5

Věteřský zpravodaj – 10/2011

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a
bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože
nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy.
Ve sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností
spotřebiči, osobním automobilem, chatou apod. Jediná otázka, týkající
se tohoto tématu, je vybavenost domácnosti osobním počítačem a
přístupem na internet – souvisí s rychlým vývojem v této oblasti a s
možnostmi, které internet dává občanům, např. v komunikaci s úřady.
Koho se sčítání týká – účast obyvatel je dána zákonem č. 296/2009
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob,
které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky,
nebo mají na jejím území trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
Ochrana osobních údajů – údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi
přísné ochraně a porušení povinností je trestáno v závislosti na
rozsahu od peněžitého trestu až po odnětí svobody na osm let.
Nelze v rozsahu zpravodaje poskytnout všechny informace a
odpovědi na rozmanité otázky. Odkazujeme na stránky Českého
statistického úřadu, pomohou Vám také letáky a instrukce rozdávané
spolu s formuláři ; v neposlední řadě doporučujeme také k tomuto
účelu připravenou nástěnku na chodbě Obecního úřadu, kde si můžete
řadu informací přečíst a prohlédnout si vzory sčítacích formulářů.
Zdroj : Český statistický úřad ; http://www.scitani.cz/
Historie sčítání – sčítání patří k nejstarším statistickým akcím vůbec.
Na našem území se první soupisy obyvatel uskutečnily již ve
středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům.
Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Za významný mezník
lze označit datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání lidu. A již sčítání provedené v roce 1754
mělo dalekosáhlý význam – konalo se současně a jednotně na celém
území soustátí. Soupis mělo nejprve provést duchovenstvo podle
farností, posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se uskuteční i sčítání
zajišťované vrchností a jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a o
hospodářskou charakteristiku majitele domu ... toto sčítání bylo
výjimečným počinem. Přestože soupisy z těchto let umožňují poprvé
stanovit hustotu osídlení podle krajů a poskytují některé další
informace o sociálním složení obyvatel, byly vcelku neúspěšné.
Stoupající míra obav z rostoucích daní, odpor šlechty proti
centralistickým snahám dvora, k němuž se postupně přidávala i
církevní hierarchie, vedly k četným zkreslením.
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Masopust – předzvěst velikonoc
Velikonoce jsou pozůstatkem výpočtu roku řízeného současně
sluncem (slunovrat) a měsícem (úplněk), který je pohyblivý, což působí
rušivě v pravidelném běhu juliánského a gregoriánského kalendáře. Od
počátku se křesťané snažili oddělit Velikonoce od židovského svátku
pesach, navíc propukaly spory o příslušné datum mezi Alexandrií a
Římem. Alexandrijský způsob výpočtu data Velikonoc byl nakonec v 6.
století přijat obecně – vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní
rovnodennosti (21. březen) v neděli po prvním jarním úplňku.
Na úplném začátku velikonočních svátků je masopustní období.
Nesouvisí přímo ani s vánocemi, i když ty právě končí, ale ani přímo
s velikonocemi, i když od nich se počítá konec masopustního období.
Když se řekne „masopust“, vybaví si ta poněkud starší generace
legendárního středního útočníka dříve slavné fotbalové Dukly Praha.
Generace nejmladší, odchovaná akčními filmy, si bohužel asi
nepředstaví ani to .
Připomeňme si tedy několika větami, co to masopust vlastně je.
Masopust je lidový svátek těsně předcházející Popeleční středě a
tím i čtyřicetidennímu půstu před Velikonocemi. Dalo by se říci, že je to
poslední možnost se trochu "rozšoupnout" před tím, než nastane
dlouhé období charakteru spíše duchovního rozjímání.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé a řídí se podle měsíčního
úplňku, jsou zpětně pohyblivé i dny masopustu. Velikonoce se ten
který rok vypočtou takto : v kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku
poprvé po prvním jarním dnu (21. březen) a velikonoce potom ten rok
připadají na neděli po takto vypočteném prvním jarním úplňku.
Datum Popeleční středy se vypočte tak, že od pondělka toho týdne, ve
kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní. Masopust pak trvá ode dne
po svátku Tří králů (6. ledna) až do úterý, které předchází Popeleční
středě. Název Popeleční středa je od tzv. "udílení znamení pokání –
popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jív, posvěcených na
Květnou neděli minulý rok.
O masopustních zvycích na našem území jsou první dochované
písemné zprávy již od 13. století. Ale svátek sám je pochopitelně
mnohem staršího data. V období masopustu se dokončoval výmlat
obilí, pořádaly se různé zábavy a sousedské besedy. Konalo se také
mnoho zabíjaček, které většinou předcházely tučnému čtvrtku před
masopustní nedělí. V tučný čtvrtek byla tradičním obědem vepřová
pečeně s knedlíkem a zelím. Oběd se většinou zapíjel dobrým pivem.
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Lidé věřili, že pokud člověk v tento den hodně jí a pije, bude po celý
rok silný. Také smažení v tuku je příznačné pro tuto dobu – bylo nejvíc
zabíjaček, byl dostatek sádla. Smažily se šišky a koblihy, již ve 14.
století jsou zmínky o specializovaném pekaři kobližníkovi, mladší
zprávy hovoří i o ženách kobližnicích. Z 18. stol. jsou dochovány
stížnosti pekařů na necechovní výrobce a prodavače koblih, kteří
odvádějí zákazníky. Masopustní šišky jsou zmiňovány s obcházením
maškar – kde nedostaly nabídnuto, tak si pobraly samy.
Období masopustu bylo zakončeno veselými ostatky v neděli – o
masopustní neděli se všichni vesničané chystali do hospody k muzice,
kde se veselili, tancovali a pili mnohdy až do rána, takže se měli
muzikanti, co ohánět. Následovalo pak masopustní pondělí, kdy bylo
všechno rovněž ve znamení zábavy a tance – pořádal se tradiční
“mužovský bál”, kam nesměli svobodní mládenci ani děvčata. Na tomto
bále tancovali pouze ženatí a vdané. Hospodáři věřili, že jejich obilí či
len bude tak vysoké, jak vysoko bude selka vyskakovat při tanci.
Masopustní veselí vrcholilo v úterý. Vesnicemi procházely
průvody maškar a masky prováděly různé taškařice, které jim byl vždy
již předem odpuštěny (pomazání sazemi, vyválení ve sněhu, …) ; svou
roli v tom samozřejmě hrálo i množství vypitého piva či ostřejších
nápojů. Od časného rána hospodyně pekly koblihy a mládež s dětmi
vyhlížela maškary – již z dálky ohlašoval jejich příchod hlas klarinetu,
trubky a basy. Maškary mají masky podle místních zvyků a tradic,
nesmí ale chybět kůň, za masky se mají převlékat pouze muži.
Koledovaly od domu k domu a dostávaly od hospodyně nebo
hospodáře za odměnu většinou různé potraviny (vajíčka, obilí, apod.),
v některých staveních i peníze.
Tradiční bývala i masopustní divadelní představení. Ta bývala
pod vedením kantora secvičena žáky obecní školy, pro které to byla
vítaná možnost rozptýlení a sem tam nějakého toho grošíku, jímž
diváci ocenili jejich snahu.
Součástí masopustní zábavy je „pochovávání basy“, někde
„porážení kobylky“ apod. Vždy jde však o příležitost jak z protokolu
přečíst celé vsi hříchy, kterých se basa (kobylka) dopustila – text
protokolu reaguje humorným způsobem na události ve vsi a nešvary
jejich občanů. Masopustní zábava končila úderem úterní půlnoci.
Jakmile ponocný odtroubil, rychtář všechny vyzval k ukončení veselí –
nastávala středa a s ní začínal dlouhý předvelikonoční půst.
Na konci masopustu o „bláznivých dnech“ (poslední 3 dny) se
nemá nikdo ženit – budou bláznit prý oba manželé.
8
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Někde se vykládá název masopustu podle toho, že se maso opouští,
tedy jí naposledy. S touto dobou a pak zejména s posledními třemi dny
před postem, zvanými „ostatky“, „končiny“, „fašank“ či „ostatní
masopust“, byla spjata řada zvyků a pověr, ale i zábav, které se
udržely někde až do současnosti.
Železniční trať Ždánice – Čejč
Kdo projíždí po silnici směrem na Archlebov nebo Ždánice, tak si
určitě všiml, že z náspu železniční trati mizí koleje i pražce a na
přejezdu už není ani signalizační zařízení … i když, to už stejně několik
let zpět nemělo příležitost cokoliv signalizovat.
Tato trať o délce 25,173 km byla uvedena do provozu dne
15.9.1908, s osobní dopravou od 6.2.1909. Byla zřízena z původního
zájmu a potřeb cukrovaru ve Ždánicích bez ohledu na potřeby
obyvatel, což bylo dlouho vytýkáno – zejména umístění stanice daleko
od vlastního městečka. Jednání začala v roce 1884, stavbu
jednokolejné trati pak provedla firma Vereinigte Eisenbahn und
Betriebsgesellschaft für Oesterreich in Wien v letech 1906 až 1908.
V Čejči navazovala linka na spoje do Zaječí, Mutěnic a Hodonína.
Před I. světovou válkou se objevily snahy o její prodloužení tak, aby
byla spojena s tratí Přerov – Brno, ale toto nebylo nikdy realizováno.
Koncem roku 1935 se objevily první zprávy o zastavení dopravy
(cukrovar byl zrušen již v roce 1925 a využití dráhy bylo tedy výrazně
omezeno) a od poloviny roku 1936 skutečně došlo k dílčím omezením.
Po mobilizaci byl od 15.10.1938 opět obnoven plný provoz.
Ke zřízení železniční zastávky Věteřov na této trati bylo dne
4.5.1944 vedeno komisionální řízení a zastávka byla pak slavnostně
otevřena za účasti velkého průvodu s muzikou 8.10.1944.
Hned začátkem roku 1945 byl provoz na trati silně ochromen válečnou
situací, obnoven byl 5.7.1945. Následovaly roky, kdy ždánická trať
zažila období největšího věhlasu a významu pro občany i podniky.
V roce 1970 byla trať u Hrachovce silně poškozena rozvodněním
potoků po průtrži mračen a provoz byl obnoven až po dvou měsících.
Rozhodnutím Správy střední dráhy v Olomouci ze dne 23.5.1971 byla
zrušena přes odpor naší i okolních obcí železniční zastávka Věteřov.
22.5.1998 byla zastavena osobní doprava, od roku 2002 nákladní
a 3.11.2006 byla část dráhy Ždánice – Uhřice zrušena definitivně.
Podrobně o historii trati Ždánice-Čejč píše v publikaci Z minulosti Ždánic (použito i pro tento
článek) vydané k příležitosti sjezdu rodáků ve Ždánicích v roce 2010, RNDr. Vladimír Kotík,
kronikář města.
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Poděkování kronikářce paní Anně Jurůtkové
Od přelomu roku 1995/96 do roku 2010 vedla zápisy v kronice
naší obce paní Anna Jurůtková. Byla v pořadí již sedmou kronikářkou a
symbolicky tak navázala na dílo svého otce Bedřicha Blahutky, který
převzal tuto čestnou funkci 4.7.1946 (zápisy doplnil zpětně od roku 1938) po
prvním kronikáři obce Tomáši Koláčkovi a vedl kroniku do roku 1967.
Práce kronikáře je historickým posláním – musí zachytit dění v obci co
nejobjektivněji a zapsat je tak, aby si i po čase naši potomci při čtení
zažloutlých stránek mohli o našem životě udělat reálnou představu.
Paní Jurůtková požádala sama začátkem tohoto roku o uvolnění z
funkce kronikářky. Dovolte, abychom ji tímto na stránkách našeho
zpravodaje co nejsrdečněji za její záslužnou činnost poděkovali.
Novou kronikářkou byla na zasedání zastupitelstva 11.2.2011
určena paní Marta Koláčková. Přejeme jí hodně elánu do této činnosti.
Poděkování za ochotu udělat něco i pro druhé …
Díky přispění dobrodinců, kteří věnovali finanční prostředky či
materiál, byly pořízeny nové sedáky do kostelních lavic.
Vlastní ušití potahů na sedáky si vzala za své paní Anna Blahutková.
Významné události a kulturní akce
Dne 30. října 2010 se konaly tradiční velké krojované hody.
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Dne 6. listopadu 2010 se uskutečnila návštěva slovenské obce
Plavecký Peter (okres Senica) při příležitosti Společného posezení
s důchodci, vystoupil zde se svým programem také mužský sbor
Věteřov. Jednalo se o jednu z řady akcí, které se konají jako součást
dotačního programu Přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto
programu plánuje naše obec čerpat finanční prostředky evropských
fondů pro zajištění sjezdu rodáků, vybudování obecního muzea,
obnovu původních krojů a dalších aktivit, které pomohou v naší obci
uchovat historické a kulturní dědictví našich předků.
Zástupci obce Plavecký Peter se na oplátku zúčastnili Zpívání u
vánočního stromu a i na rok 2011 jsou plánovány další kulturně
společenské akce za účasti občanů obou obcí.
Plavecký Peter se nachází na severovýchodě Záhorské nížiny na
úpatí Malých Karpat, asi 30 km od měst Senica, Malacky a krajského
města Trnava. První zmínka je z roku 1394, v současnosti má obec
638 obyvatel. Na území obce se nachází Památková rezervace lidové
architektury – důvodem je ochrana typické a uceleně zachovalé
západoslovenské dědiny, reprezentující regionální stavitelské tradice.

11

Věteřský zpravodaj – 10/2011

Dne 21. listopadu uspořádala MO KDU-ČSL Věteřov akci Vánoční
a silvestrovská inspirace. Návštěvníci mohli ochutnat kulinářské
nápady z receptů studené kuchyně, shlédnout ukázku zdobení perníku
a vánočního pečiva v podání Marie Konečné z Lovčic, vazbu květin a
adventních věnců od firmy Kamelia, patchworku od Hedviky Kučerové
a dalších ručních výtvorů, z nichž většinu bylo možné také zakoupit.
Dne 27. listopadu 2010 pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Věteřov tradiční kateřinskou zábavu za účasti hodové mládeže. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina Adam Kanja.
Dne 5. prosince 2010 pořádala Farnost Věteřov, Rytířský řád
křižovníků s červenou hvězdou spolu s MO KDU-ČSL Věteřov
v kostele sv. Cyrila a Metoděje adventní koncert s dechovou hudbou
Šohajka. Výtěžek je věnován na opravu střechy kostela.
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Dne 28. prosince 2010 proběhl další ročník Vánočního turnaje ve
stolním tenise pořádaný MO ČSSD.

Dne 30. prosince 2010 se konalo již tradiční Zpívání u vánočního
stromu. V úvodu vystoupily děti Mateřské školy s živým Betlémem,
které doprovodily Věteřské hvězdičky. V další části pak zazpíval koledy
mužský sbor a také hosté ze slovenské obce Plavecký Peter.
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Dne 5. února 2011 se konal Společenský ples pořádaný MO
ČSSD, na kterém jako obvykle vystoupila s předtančením naše
mládež.

Tříkrálová sbírka 2011
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce
2011 se v celostátním měřítku uskutečnila již pojedenácté.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahraničí.
Cílem akce je i formování veřejnosti k sociálnímu cítění a umožnit
občanům podílet se aktivně a osobně na charitní pomoci.
Letošní rok překonal všechny dosavadní rekordy – počet
pokladniček /skupinek koledníků/ se vyšplhal na 17 071 a výnos sbírky
byl ke dni 16.2.2011 v součtu všech diecézí 72 575 318,85 Kč (loni to
14
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bylo pro zajímavost 16 041 pokladniček a výtěžek 68 715 338 Kč).
… a pro úplnost :
 brněnská diecéze – 3 585 skupinek a 16 909 268 Kč (loni 3 227
skupinek a 15 847 659 Kč)
 z toho oblastní charita Hodonín – 520 skupinek a 2 142 239 Kč
(loni 465 skupinek a 2 064 651 Kč)
 a Věteřov – výnos 17 465 Kč (2010: 16 492 Kč, 2009: 17 175 Kč)
Všem dárcům patří velký dík za otevřené srdce a hlavně peněženku,
zejména v této ekonomicky složité době.

Digitální televize ve Věteřově
Termín vypnutí analogového televizního signálu 30.6.2011 v našem
regionu se neúprosně blíží. Skončí tak i ve Věteřově příjem
analogového televizního vysílání a to na dosud provozovaných
kanálech :
Brno-Kojál ; stanice ČT1 – kanál 46, stanice Nova – kanál 9
Hodonín-Babí Lom ; stanice ČT1 – kanál 35, stanice Prima – kanál 50
Mikulov-Děvín ; stanice ČT1 – kanál 26, stanice Prima – kanál 30
15
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Garantované pokrytí digitálním signálem je v naší obci zajištěno
již od 30.10.2010, kdy bylo spuštěno vysílání všech tří multiplexů
z vysílače Brno-Kojál. Pokud bude kvalita signálu podpořena ještě
vysíláním z vysílače Hodonín-Babí Lom, není zatím potvrzeno.
Elektrárna Věteřov
MOTTO: Pokud jste někdy pochybovali o tom, kdo je naším
největším dodavatelem energie, pak věřte, že tou správnou
odpovědí je Slunce !
Nadpis tohoto článku je určitě zvláštní a toto spojení by nikoho
z Věteřova ještě před rokem či dvěma nenapadlo. Ale proč ne ?
Slýcháme-li naprosto běžně jaderná elektrárna Dukovany (zkratka
JEDU nebo EDU) či Temelín (zkratka JETE nebo ETE), tak by nám
neměla být cizí ani zkratka FVEVE – fotovoltaická elektrárna Věteřov
… tak toto už je hodně nadsazené, že … ☺
Ale vážně, zásobování energií se na začátku třetího tisíciletí stalo
jedním z klíčových problémů společnosti. K dalšímu technickému
pokroku nemůže už docházet na úkor zvyšování výroby a spotřeby
energie z neobnovitelných zdrojů – ropa, uhlí, zemní plyn. Ty se totiž
nejen postupně vyčerpávají, ale také neúměrně zatěžují naše životní
prostředí. Řešení by mělo být založeno především na dvou principech :
 Využívání obnovitelných zdrojů energie – obnovitelné zdroje
energie jsou takové zdroje energie, které se soustavně obnovují a
podle lidských měřítek jsou neomezeně k dispozici ; mezi
obnovitelné zdroje energie patří energie Slunce, biomasy, větru a
vody.
 Šetření s energií – tomuto snad rozumí každý a bravurně ovládá
všechny možnosti (zejména při pohledu na roční vyúčtování).
Klasické tepelné elektrárny se v současné době prakticky nestaví a již
před lety se vedle vodních elektráren, pro které nejsou v naší zemi
zrovna ideální podmínky, začaly stavět jaderné. Ty sice také využívají
neobnovitelný zdroj energie (uran), ale jejich dopad na životní prostředí
je zanedbatelný.
… víte například, že jaderná elektrárna a tepelná elektrárna o stejném
výkonu působí na životní prostředí stejnou dávkou ionizujícího záření ?
(s popílkem a dalšími zplodinami však tepelná už dál soutěžit nemůže)
… a víte, že dvě naše jaderné elektrárny pokrývají téměř třetinu
celkové spotřeby elektrické energie v zemi ?
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Tentokrát si ale všimněme slunce jako zásadního obnovitelného
zdroje energie. Slunce na nás působí tepelnou energií, jíž využívají
termické kolektory a panely uzpůsobené k výrobě tepelné energie.
Běžně se používají například v domácnostech k přípravě teplé užitkové
vody, k vytápění a k ohřevu vody v bazénech.
Světelná energie slunce je zase využitelná k výrobě elektrické energie
ve fotovoltaických solárních zařízeních. Jejich schopnost přeměňovat
sluneční záření přímo na elektrickou energii je založena na tzv.
fotovoltaickém jevu (objeven už 1839), který lze využít u některých
druhů polovodičových materiálů. V roce 1954 byl tento jev využit při
výrobě solárního článku v současné podobě, tentokrát na bázi křemíku
jako druhém nejběžněji zastoupeném prvku na zemi a současně i
nejlépe prozkoumaným polovodičem.
Dlouhou dobu byla využitelnost tohoto typu zdroje elektrické energie
omezena pro svou nízkou účinnost a nákladnou výrobu pouze pro
extrémní podmínky – umělé družice, polární oblasti, těžba ropy na
moři. Teprve moderní technologie dokázaly zvýšit účinnost a zlevnit
výrobu natolik, že se fotovoltaické články staly součástí komerčně
vyráběných přístrojů. Odtud byl pak již jen krůček k masové výrobě
elektrické energie tímto způsobem.
Dle využití lze fotovoltaické solární systémy jednoduše rozdělit na :
 ostrovní solární systémy – nejsou napojeny na rozvodnou síť,
vyžadují však baterie pro uchování energie na dobu bez
slunečního svitu
 solární systémy zapojené do sítě – jejich vyprodukovaná energie
je dodávána do rozvodné sítě
Je logické, že tento způsob výroby elektrické energie se stal brzy
středem zájmu – cenově dostupná výroba zařízení, nízkonákladový
provoz, prakticky nulový dopad na životní prostředí … co bychom ještě
chtěli.
Pro podporu tohoto druhu podnikání, který už nemusel být vázán
pouze na velké energetické giganty, vytvořili naši zákonodárci navíc
Zákon č.180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie. Ten v sobě zahrnoval velkorysé podmínky pro výstavbu a
provoz zejména fotovoltaických elektráren (FVE) – dodávka takto
vyrobené energie do rozvodné sítě byla pro majitele finančně výhodná,
neboť státní dotace ještě pro rok 2008 slibovaly výkup energie z
fotovoltaických panelů za 13,46 Kč/kWh !!! (v kategorii zdrojů o výkonu
od 1 do 2 MW to bylo nejvíc v Evropě, o asi 45% víc než v Německu a
téměř 8x víc než v Polsku). Dle výpočtů se sice jednalo o investici s
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návratností okolo 15-ti let, ale pokles cen panelů tento odhad velmi
ovlivnily. Podnikatelský boom na sebe nenechal dlouho čekat –
zvýšený zájem o solární panely zlevnil jejich výrobu a nižší ceny dál
zvyšovaly jejich prodejnost. Na poplach začala bubnovat společnost
ČEPS, která odpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové
elektrizační soustavy u nás i ve vztahu k jiným zemím. Instalovaný
výkon FVE začal výrazně překračovat původní odhady (1.1.2008 to
bylo jen asi 3,4MW ; 1.1.2009 – 65,7MW ; 1.1.2010 již 463MW a na
konci roku 2010 dokonce 1727MW !!! … to je 4. místo v rámci Evropy).
Situace začala ohrožovat energetickou přenosovou soustavu.
FVE totiž pracují v nerovnoměrném režimu podle intenzity slunečního
záření a dodávky energie tak musejí být dorovnávány z dalších zdrojů
energie (klasických elektráren) podle aktuální spotřeby. ČEPS tedy
vyzval distributory (zejména ČEZ a E.ON), aby pozastavili vydávání
povolenek k připojení FVE. Ti současně začali kalkulovat se zdražením
cen energií, protože neměly prostředky na výkup energie.
Energetický regulační úřad neměl v rámci platného zákona dostatek
prostoru pro ovlivnění výkupní ceny (ta mohla meziročně poklesnout
maximálně o 5%) a zákonodárci v období těsně po volbách nedokázali
pružně reagovat novelizací zákona.
Situace se vyhrotila a rozhořčená veřejnost hojně krmená titulky
bulvárních plátků se obrátila proti provozovatelům FVE, kteří neudělali
nic jiného než, že využily tržních možností daných zákonem. Slabou
útěchou nám může být fakt, že podobně byly podhodnoceny odhady
instalovaného výkonu i v sousedním Německu.
Investorem FVE ve Věteřově je na místě bývalého JZD firma
Farma Věteřov spol. s r.o. a současný instalovaný výkon elektrárny činí
202kW. V areálu se připravovala výstavba FVE dalšího investora, ale
ten, vzhledem ke změně podmínek, od záměru upustil.
Nemyslím si, že je moudré plošně odsuzovat budování tohoto
typu elektráren – v dalších letech se bez takových zdrojů totiž stejně
neobejdeme a jejich potřeba se určitě zvýší, třeba i ve variantách pro
rodinné domy. Co je však nutné odsoudit zásadním způsobem, je
nečinnost zákonodárců, chování různých spekulantů, kteří skupovali
ornou půdu pro výstavbu elektráren i povolenky pro připojení vyrobené
energie a v neposlední řadě stavebních úřadů, které povolovaly
výstavbu v nevhodných místech a často právě i na orné půdě. Máme
to štěstí, že FVE Věteřov svojí polohou nijak neruší a současně se také
vyřešil osud zpustlého areálu JZD s chátrajícími budovami, který už
řadu let nenacházel jiné využití.
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Sportovní okénko – významné ocenění panu Janu Vavřinovi
V rámci loňských oslav 75. výročí
založení TJ Sokol Věteřov obdrželi
zasloužilí členové – hráči, trenéři i
funkcionáři pamětní plakety.
Oficiálním hostům při slavnostním
ceremoniálu neuniklo přivítání pana
Jana Vavřiny jako jediného člena
oddílu, který byl i při založení TJ
Sokol Věteřov v roce 1935 a
doporučili
funkcionářům
oddílu
navrhnout Výkonnému výboru Českého svazu tělesné výchovy pana
Vavřinu na udělení ocenění medaile „Za práci ve prospěch tělovýchovy
a sportu“, které je jedním ze tří nejvyšších ocenění udělovaných VV
ČSTV. Tuto medaili uděluje VV ČSTV jako vyšší formu ocenění za
celoživotní významnou práci pro tělovýchovu a za výjimečný přínos pro
rozvoj tělovýchovy a sportu.
Dne 7.11.2010 ji před zahájením posledního zápasu podzimní
části ligy předal panu Vavřinovi předseda výkonného výboru Okresního
sdružení ČSTV Hodonín Ing. Miroslav Běťák. K významnému ocenění
popřáli také funkcionáři TJ Sokol Věteřov a starosta obce.
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Z historie Věteřova
Naše obec nemá žádnou charakteristickou náves, která by tvořila
pomyslné centrum obce. V jejím přibližném středu se však nachází
místo, které se dodnes nazývá „U zvonice“. Na tomto místě totiž
skutečně v minulosti zvonice stávala. Samotný vznik není nikde
historicky doložen, ze zápisu kroniky se ale dovídáme, že ... uprostřed
Dědiny stávala až do roku 1842 dřevěná zvonice. Toho roku byla
stržena a postavena nová z kotovic. Na ní visíval až do postavení
kostela zvon z roku 1708. O zániku zvonice také nelze říci nic určitého,
lze jen odhadnout, že zvonice byla zrušena po postavení kostela roku
1902 a po přenesení památného zvonu ze zvonice na věž kostela.
Jak mohla zvonice vypadat, si můžete prohlédnout na dobové kresbě.

Obec požádala v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje“ o dotaci pro postavení dřevěné zvoničky.
Zároveň bude upraveno i přilehlé okolí – odpočinková část s lavičkami,
informační panel s turistickou mapou a průvodcem památkami kraje.
Znovupostavením zvoničky by obec získala zajímavou dominantu,
což se nedá nyní v žádném případě říci o hnízdu kontejnerů, zchátralé
tabuli pro výlep plakátů a neupraveném terénu.
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Komunální volby
Na podzim loňského roku jsme se sešli ve volební místnosti, abychom
vybrali nové zastupitelstvo naší obce pro příští 4 roky :
Lejska Josef
starosta
Kostihová Dagmar místostarosta
Bilíček Václav
kontrolní výbor
Kašík Rudolf
finanční výbor
Kostiha František
Koutná Anna
výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti
Luža František výbor pro výstavbu, územní rozvoj, podnikatelské a životní prostředí
Malík Josef
Malík Karel
Z dat Českého statistického úřadu jsme pro Vás jako zajímavost
připravili přehled počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidující
strany ve volbách v letech 1990 až 2010. Čísla znamenají počet
odevzdaných hlasů v tom smyslu, že každý volič má k dispozici devět
hlasů (v roce 1990 to bylo dokonce 11 – volilo se totiž 11-ti členné
zastupitelstvo).
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Společenská kronika 2010
Narození :

Müllerová Eliška
Straková Kristýna
Dočkalová Nikola

Úmrtí :

Viktorýnová Marie
Kačírková Jaroslava
Svoboda Karel
Lužová Marie
Moudrá Anděla
Blahutková Růžena

Významná životní jubilea
90 let
80 let
70 let

Lužová Františka
Dufková Božena
Kačírková Marie
Potáček František
Hrozová Marie
Mrkusová Marie
Osičková Marie

Plán akcí na rok 2011
5.března
24.dubna
30.dubna
8.května
28.květen
4.červen
2.÷3.červenec
4.÷5.červenec
13.srpen
29.říjen
30.prosinec

dětský maškarní ples, košt slivovice, pochovávání basy
velikonoční zábava
slet čarodějnic
den matek
kácení máje Plavecký Peter
sportovní den
sjezd rodáků
cyrilometodějské slavnosti
Slovácký rok Kyjov
krojované hody
zpívání u stromu
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Informace o poplatcích za služby pro rok 2011
Poplatky za popelnice
390,- Kč / občana
Poplatky za psa
70,- Kč (samostatný důchodce 50,- Kč)
Pronájem hrobového místa (smlouvy se sjednávají na dobu 10 let)
 služby spojené s pronájmem
25,- Kč / rok
 pronájem hrobového místa
5,- Kč / m2 / rok
Hlášení místním rozhlasem
50,- Kč
Pronájem nebytových prostor v budově školy
Kuchyně
 odpolední a celovečerní akce 250,- Kč
 hodinová sazba
50,- Kč / hod.
Tělocvična s kuchyňkou
800,- Kč (větší rodinné oslavy, zábavy)
Tělocvična a kuchyň
250,- Kč (pohřeb)
Tělocvična (hodinová sazba)
60,- Kč / hod. (tréninky, cvičení)
Zasedací místnost
 odpolední a celovečerní akce 250,- Kč
 hodinová sazba
50,- Kč
Zasedací místnost a kuchyň 250,- Kč (pohřeb)
Chodba
350,- Kč
Další informace o odpadech :
Svoz popelnic
čtvrtek (každý sudý týden)
Svoz kontejnerů v obci – separovaný odpad
 papír
středa
 plast
pondělí
Sběrný dvůr EKOR v Kyjově (veškerý i nebezpečný odpad a výkup surovin)
Pondělí ÷ Sobota
07:00 ÷ 17:30
(Kyjov, Havlíčkova 181 – naproti areálu skláren, vedle Tiskárny ŠIKI Kyjov)
INFO zpravodaje
Asi Vás zarazil trochu nezvyklý slavnostní motiv na obálce tohoto
vydání zpravodaje ? Ono těch důvodů ke slavení je totiž několik :
- máme tu nový rok ... už několik týdnů
- máme nové zastupitelstvo ... ještě dýl
- ale hlavně máme 10. vydání Věteřského zpravodajéééééé !!!
Ve volné příloze najdete aktuální jízdní řád IDOS autobusové linky
č.660 platný od 12.12.2010. Oproti dosavadnímu řádu nebyly zjištěny
žádné rozdíly … tak doufejte, že to je pravda ☺
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