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Vesnice roku
V letošním roce se naše obec po předloňské zkušenosti přihlásila podruhé do soutěže Vesnice
roku 2008. Tentokrát se v Jihomoravském kraji přihlásilo do soutěže celkem 25 obcí, z okresu
Hodonín se přihlásili kromě naší obce ještě Nenkovice, Násedlovice, Dambořice, Ždánice a
Lužice. Ve středu 11. června přijela v odpoledních hodinách do obce devítičlenná hodnotící
komise složená ze zástupců Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Ministerstva pro
místní rozvoj, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Svazu knihovníků a informačních
pracovníků, Ministerstva zemědělství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Po
krátkém starostově úvodním představení obce se každý člen komise zajímal o určitou pro něj
určenou oblast z dění v obci. Členové komise si prohlédli obec, knihovnu, kroniku včetně
fotodokumentace z posledních let, navštívili místní muzeum a daňčí farmu. Pro všechny členy
komise byly připraveny poslední dvě čísla zpravodaje, brožury o muzeu, pohlednice a kniha o
Želeticích. Velké poděkování patří místním kuchařkám, paní Řihákové, paní Spurné a paní
Valianové, které připravily pro členy komise pohoštění. Bramborové překrajované beleše, laty a
třísky sklidily pro svou originalitu u všech členů komise velký úspěch.
Krajskou komisi zaujalo především místní muzeum a nově ušité ženské a mužské kroje. Za tyto
činy udělila obci čestné uznání za úctu k místním tradicím. S tímto čestným uznáním je spojena i
finanční odměna pro obec ve výši 10.000,- Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
soutěže proběhne ve vítězné obci Vísky (okres Blansko) v srpnu.

Oprava střechy KD
Na přelomu měsíců květen a červen proběhla na kulturním domě oprava střechy. K této opravě
bylo nutné přistoupit, protože původní krytina na střeše již nebyla v nejlepším stavu a do
kulturního domu při deštích nebo sněžení zatékalo. Tímto docházelo k poškození parket na
podlaze v sále kulturního domu. V rámci opravy byla stará krytina včetně laťování odstraněna a
krovy byli chemicky ošetřeny. Na tyto byla umístěna folie, provedlo se nové laťování a byla
položena nová střešní krytina. Samozřejmostí při opravě bylo zhotovení kompletně nového
oplechování střechy, včetně nových okapů a hromosvodu. Celkové náklady na opravu střechy se
vyšplhaly do výše 374.850,- Kč. Na tuto opravu se nám podařilo od hejtmana Jihomoravského
kraje získat z rozpočtu kraje dotaci ve výši 350.000,- Kč.
Tato oprava vyřešila bohužel jenom jeden z palčivých problémů na kulturním době. V současné
době je připravena technická dokumentace včetně stavebního povolení na kompletní rekonstrukci
kulturního domu a podána žádost o dotace ze Strukturálních fondů EU v rámci Regionálního
operačního programu na financování této akce. Výsledky tohoto programu nejsou do dnešního
dne známy, ale věříme, že se nám podaří finanční prostředky na rekonstrukci kulturního domu
získat, aby se k samotné realizaci akce mohlo přistoupit co nejdříve.

Členové sboru dobrovolných hasičů provedli svépomocí zhotovení nové fasády
hasičské zbrojnice. Při této opravě byla ve zdi zbrojnice vybudována
zasklená vitrína, ve které je umístěna socha sv. Floriána.
Při této opravě byly provedeny také nové nátěry vstupních
vrat a dveří a na zbrojnici byla umístěna nová tabule SDH Želetice.

Odpadové hospodářství
Problém odpadů se stal díky připravované novele zákona o odpadech v poslední době velmi
diskutovaným tématem. Tato novela se stala v některých bodech terčem ostré kritiky zvláště od
představitelů měst a obcí, protože by mohla zcela změnit systém sběru odpadů, který se dlouhá
léta pracně budoval. Lze říci, že v naší obci je zaveden systém sběru odpadů na dobré úrovni.
Svoz popelnic je nadále prováděn ve čtrnáctidenních intervalech, dvakrát za rok bývá u obecního
úřadu přes víkend přistaven kontejner na objemný komunální odpad, jedenkrát ročně je prováděn
sběr nebezpečných odpadů a v obci jsou tři sběrná místa na tříděný odpad. Bohužel se i nadále
potýkáme s určitými problémy.
U svozu popelnic dochází díky stále se zvyšujícím zákonem určeným poplatkům k růstu cen u
tohoto svozu. Snahou státu je minimalizovat množství odpadu na skládkách, co nejvíce odpadu
vytřídit a recyklovat a zbylý odpad zlikvidovat ve spalovnách, kde jsou ale poplatky za odpad
několikanásobně vyšší než na skládce. Obecně lze ale říci, že množství nevytříděného
komunálního odpadu v obci neustále roste. Na žádost pracovníků společnosti Ekor, bych chtěl
všechny požádat, aby měli na popelnici nalepenou jenom jednu aktuální známku, protože u
některých popelnic je velmi těžké ve velkém množství známek najít zrovna tu, která platí na
aktuální rok.
Úměrně růstu netříděného odpadu roste i množství odpadu tříděného. Za toto patří velký dík
všem, kteří odpad třídí a odnáší ho do určených kontejnerů. V průběhu měsíce června byl na
sběrné místo u statku přidán ještě jeden kontejner na plasty, protože stávající dva kontejnery
kapacitně nestačili. Bohužel u tohoto sběru odpadů se vyskytují největší problémy. Někteří
občané nosí odpady jenom ke kontejnerům a už je jim dost zatěžko vhodit odpad do určeného
kontejneru. Horší je to ale s tím, že někteří tam nosí naprosto všechno smetí, které do tříděného
odpadu nepatří. Díky těmto lidem neustále pracovníci obce uklízí okolí kontejnerů a odnáší smetí
do popelnic. Na každém kontejneru na tříděný odpad je napsáno, co se do něj může dávat.
Zkusme se na tento obrázek někdy podívat a než do kontejneru něco vhodíme, zamysleme se,
jestli opravdu tento odpad může být recyklován, nebo skončí po vytřídění stejně na skládce.
V sobotu 17. května proběhl u obecního úřadu sběr nebezpečných odpadů. Těchto odpadů se
sebralo opět velké množství. Jenom bych chtěl upozornit občany, aby elektrické přístroje nosili
odevzdat v původním nerozebraném stavu. Pokud totiž odevzdáte nefunkční výrobek v jeho
původní podobě, jedná se o tzv. zpětný odběr a za tento odpad se neplatí, protože bude
stoprocentně recyklován. Pokud odevzdáte vysloužilou věc částečně demontovanou (např. u
televizoru odstraníte zadní kryt), jedná se již o odpad a i když bude recyklován, jsou zde náklady
podstatně vyšší.

Telefonní seznam Želetic

Sběr starého papíru

V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna
informace, že obecní úřad uvažuje o vydání
telefonního seznamu našich obyvatel s čísly
mobilních telefonů. Na tento článek
zareagovali pouze 4 občané, kteří číslo svého
mobilního telefonu přinesli na předepsaném
formuláři na obecní úřad. Vzhledem k tak
malému zájmu, se telefonní seznam dělat
nebude. Lístky s telefonními čísly, které
občané přinesli, byli skartovány.

Mateřská škola a obecní úřad
děkují všem občanům, kteří přispěli
při sběru starého papíru. Při
letošním dubnovém sběru bylo
sebráno 3030 kg starého papíru.
Peníze z tohoto sběru byly použity
pro potřebu Mateřské školy.
Mateřská škola provádí sběr
starého papíru i nadále.

Integrovaný dopravní systém
V sobotu 28.6. začal v naší obci, stejně jako v obcích sousedních, fungovat nový systém veřejné
hromadné dopravy – integrovaný dopravní systém (IDS). Tento systém dopravy umožňuje proti
dosavadnímu způsobu dopravy cestování s jednou jízdenkou autobusem, vlakem nebo městskou
dopravou v Brně. Cena jízdného se neodvíjí od toho, kolik ujedete kilometrů, ale kolik projedete
tzv. zón. Z tohoto důvodů může dojít u některých tras ke zdražení nebo naopak zlevnění jízdného.
Zásadní změnou je, že přes Želetice jezdí linka č.106 z Kyjova do Brna, takže při cestě do Brna
již není třeba přesedat. Také je možnost využívat jízdenku do Brna, která platí 150 minut, po
dobu její platnosti k cestování městskou dopravou v Brně. U této linky došlo rovněž k navýšení
počtu spojů.
Další velmi důležitou změnou je skutečnost, že na zastávce u statku zastavují všechny projíždějící
spoje. Tato zastávka je sice označena v jízdním řádu celodenně na znamení, ale pokud na
zastávce čekáte, nebo tam chcete vystoupit, musí vám řidič autobusu zastavit.
Systém IDS je pro nás všechny nový a v současné době si na něj stále ještě zvykáme. Jeho první
vyhodnocování by mělo proběhnout v měsíci září nebo říjnu. Pokud by někdo z vás měl k tomuto
systému dopravy, především pak k jízdním řádům připomínky, může je nahlásit na obecní úřad.

Oprava zídky v MŠ

Úpravy na hřbitově

Při březnovém orkánu Emma došlo
v mateřské škole k pádu části zídky při
vstupu do školní zahrady. Protože i
ostatní části zídky byly v technicky
špatném stavu, byla tato zídka
pracovníky obce zbourána, starý základ
vykopán a bylo započato s výstavbou
zídky nové. Jako nejvhodnější řešení se
zastupitelům jevila varianta, postavit
zídku z betonových bloků s pilíři,
v kombinaci s dřevěnou výplní
jednotlivých polí. Do konce prázdnin
ještě dojde ke zhotovení nové vstupní
branky, takže se děti mohou po
prázdninách těšit na nový vstup do
školní zahrady.

Při opravě střechy kulturního domu
byla stará střešní krytina sundána tak,
aby se dala ještě dále použít. Část
krytiny byla odprodána zájemcům a
část byla odvezena k márnici na místní
hřbitov. Tato krytina byla použita při
opravě střechy márnice, kde se již stará
krytina rozpadala. Při té příležitosti byl
proveden i úklid dole a na půdě
márnice. Velmi důležitou změnou je, že
na márnici byli nainstalovány okapy a
dešťová voda ze střechy je dnes již
svedena na venkovní terén a odtéká do
kanalizace, takže nedochází k vlhnutí
zdiva na márnici.
Mnozí návštěvníci hřbitova si jistě
všimli, že bylo zdemontováno jedno
venkovní světlo na hřbitově. Tato
demontáž není dílem vandalů, ale je to
jen příprava na výměnu všech tří světel
na hřbitově. V brzké době by mělo dojít
k výměně stávajících světel za světla
nová, se železným stožárem, vysoká 3
metry, aby byl hřbitov lépe osvícen.

V sobotu 16.srpna bychom měli v obci opět
přivítat účastníky jízdy na historických
kolech „Ždánický histopedál“. Tentokrát
nebudou účastníci obcí jen projíždět, ale
v obci se uskuteční závěrečný program
včetně jízdy elegance.

Noc s Andersenem
V pátek 28. Března byla pro naše
malé čtenáře poprvé v želetické
knihovně
připravena
Noc
s Andersenem. Nejprve patnáct
šikovných
dětí
spolu
s paní
knihovnicí zasadilo kouzelný strom
pohádkovník - katalpu andersenii, a
to proto, aby se v Želeticích
pohádkám dařilo a doma se hodně
četlo. Po návratu do knihovny našly
děti balík, který jim přinesli poštovní
skřítci z Pošťácké pohádky. Když
děti balík rozbalily, našly v něm
spoustu dobrot i nedobrot. Z nich si
dobře vybraly správné suroviny a po
vzoru Pejska a Kočičky vytvořily dva krásné dorty. Po večeři nás navštívila Pohádková
babička, která dětem nejen poutavě přečetla pohádku, ale přinesla i drobné sladkosti,
kterými děti podělila. Na hůře našeho obecního úřadu se ale usídlila čarodějnice
Bludimíra a začarovala princeznu. A to byl další úkol pro naše malé čtenáře. Museli
sebrat všechnu odvahu a jít společně na tmavou půdu, vyřešit tři hádanky čarodějnice a
získat tak kouzelný klíč, kterým nakonec osvobodili krásnou princeznu ze zajetí. Potom
jsme si ještě zazpívali, zahráli hry a zatančili na veselé diskotéce. Nakonec jsme se
v zasedací místnosti uložili ke spánku a pan starosta nám přišel přečíst pohádku na
dobrou noc. A spalo se nám dobře…
Abychom všechny náročné úkoly splnili, nepadli únavou ani hladem, měli jsme
připravenou výbornou večeři, slupli jsme naše dva dorty i perníčky od Perníkového
dědka. Ráno, po rozcvičce, nás ještě čekala snídaně a každý nocležník dostal pamětní
list a drobné dárečky. Společně jsme si slíbili, že se v knihovně sejdeme opět za rok, na
další Noci s Andersenem.

Výměna oken v budově OÚ
Koncem měsíce června došlo v zadní části budovy obecního úřadu k plánované výměně oken.
K této výměně bylo přistoupeno, protože po výměně oken v přední části budovy před dvěma lety,
docházelo v zimních měsících k problémům s vytápěním jednotlivých místností v budově
obecního úřadu. Díky starým oknům byla v zadních místnostech daleko nižší teplota než
v místnostech předních. Rozpočet na výměnu oken dosáhl výše 144.000,- Kč.
Během podzimních měsíců by ještě mělo dojít k zateplení zadní části budovy a zhotovení nové
fasády v této části. Zateplení celé budovy je rozděleno díky finanční náročnosti do více etap.
Věříme, že plánované zateplení nám pomůže výrazně snížit náklady na vytápění. Předpokládané
náklady na zateplení zadní části se pohybují ve výši 180.000,- Kč. Na obě tyto akce se podařilo
získat pro tento rok dotaci ve výši 155.000,- Kč z Programu rozvoje venkova z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

Z historie Zemědělského strojního družstva
Zemědělské strojní družstvo – zapsané společenstvo s ručením omezeným v Želeticích
V Želeticích vzniklo po 2. světové válce toto družstvo, které vstoupilo do Svazu zemědělských
družstev v Brně a jehož účelem bylo podporovat hospodářství a výdělek svých členů.. K dosažení
tohoto účelu se družstvo zavázalo kupovat pro své členy a vlastní potřebu družstva nebo ke
společnému užívání hospodářské stroje a nářadí, ale i potřeby, tj. mazadla, nátěry, součástky
apod. Zakoupené stroje mělo zapůjčovat výhradně svým členům a nevýdělečně
zprostředkovávalo koupi a prodej všech druhů strojů podle řádu schváleného valnou hromadou.
Závodní podíl člena činil 100,- Kč.
Z protokolů strojního družstva v Želeticích:
Dne 25. října 1945 ve 20 hodin se sešli v hostinci Jana Kostrhouna u nádraží členové přípravného
výboru. Za členy zemědělského strojního družstva se přihlásilo 15 osob. Za členy představenstva
byli zvoleni: Capita František č.3, Procházka Jan č.142, Mlčák František č.66, Kozman Jaroslav
č.6. Dozorčí radu tvořili: Kropil Ladislav č.52, Sukop Josef č.65, Krpal Jan č.134. Za členy
družstva se dále přihlásili: Jakeš Václav, Burian Karel, Navrátil Josef, Jahoda František, Planeta
Josef, Duda Vojtěch, Vodák Josef, Kozman Jan.
Při další schůzi 2.11.1945 byl pověřen člen Kropil Ladislav jednáním o zakoupení traktoru pro
členy družstva. Už 25.11.1945 byl traktor značky „Farmal“ od firmy Moragro Brno zakoupen. Na
tento traktor byla složena záloha 25.000,- Kč. Poněvadž tento traktor byl nejvíce využíván panem
Kropilem, bylo dohodnuto garážování, údržba a vydržování traktoristy tímto členem, který bude
také držeti traktor v provozu svým nákladem a je povinen za režijní výlohy vykonávati
zemědělské a jiné potřebné práce dalším členům družstva.
V protokolu ze schůze 10.2.1946 je záznam o usnesení 6 členů zemědělského strojního družstva,
kteří se rozhodli zakoupit mlátičku NTL-32, lis samovaz 850, elektrický motor o síle 20 Hp a 50
metrů kabelu. Dále zvedač pytlů se všemi řemeny a příslušenstvím. Zakoupením byl pověřen Jan
Kozman č.68. Členové, kteří uvedený stroj nejvíce potřebovali, se zároveň stali majiteli. Byli to
tito členové – rolníci: Capita František č.3, Kozman Jan č.68, Sujkop Josef č.65, Procházka Jan
č.142, Duda Vojtěch č.149 a Křůmal František č.4. Mlátička měla být zakoupena od firmy
Wichterle – Kovařík v Prostějově (později firma Agrostroj).
Na schůzi 20.7.1948 se členové usnášejí na výkupu vlečky od pana Františka Kropila v Želeticích
č.82. Přítomní se zavázali, že na nákup vlečky každý složí tisíc korun.
Poslední protokol sepsaný dne 26.11.1950:
Při valné hromadě v hostinci U Müllerů se sešlo 14 členů strojního družstva v Želeticích. Byl
projednáván jediný bod schůze, a to likvidace družstva. Přítomní členové se jednohlasně usnesli
na likvidaci družstva. Likvidátory byli zvoleni Kropil F. a Mlčák F.
Ze zachovaných dokumentů zemědělského strojního družstva v Želeticích:
Usnesení okresního soudu v Uh. Hradišti ze dne 18. září 1950 adresované strojnímu družstvu
v Želeticích: - oznamte, zda družstvo je již v přípravném stadiu na přetvoření v JZD
Krajskému soudu v Uh. Hradišti: - Strojní družstvo v Želeticích bylo založeno v roce 1945 za
předpokladu, že bude nakupovat hospodářské stroje pro družstvo a své členy. Situace se ale
vyvinula tak, že není možno zvláště pro členy družstva stroje koupit a proto družstvo nemůže
vyvíjeti tuto činnost pro kterou vlastně bylo založeno. Z těchto důvodů se členové nezúčastňovali
žádných schůzí a žádné valné hromady se nekonali. Dne 28.9.1950 byla svolána členská schůze,
na které byla dohodnuta likvidace družstva.

Ze žaloby Okresního soudu v Kyjově ze dne 3.12.1952
V Želeticích existovalo kdysi strojní družstvo, které mělo ve vlastnictví mlátítcí soupravu.
V tomto družstvu bylo v podstatě toliko 6 členů. Mezi nimi Kozman, Capita a manžel Marie
Křůmalové. Při zakládání JZD v obci zůstala však mlátící souprava těmto lidem jako
soukromníkům, jelikož strojní družstvo v důsledku toho, že bylo založeno JZD přestalo právně
existovat. Při letošních žních byl dne 13.7.1952 doručen obviněnému Janu Kozmanovi výměr
ONV, dle něhož měla být mlátička převzata Místním národním výborem k zajištění výmlatu
v obci. Kozmanovi byl výměr doručen proto, že u něho byla mlátička v domě. Kozman seznámil
ostatní bývalé vlastníky. Dne 13.7., když se vracel Jan Kozman z pole, byl upozorněn členem
SNB Chovancem, že si za chvíli přijdou z JZD převzít mlátičku. Skutečně také za chvíli přišel
předseda JZD Alois Hochman za asistence člena SNB Chovance. U Kozmanů bylo již
shromážděno větší množství lidí. Přitom obvinění počali pak napadat zejména přítomného člena
SNB, předsedu JZD a předsedu akčního výboru Štěpána Schneidara, který se dodatečně
k přebírání mlátičky dostavil. Obvinění se začali s těmito dohadovat v tom smyslu, že mlátičku
nevydají, přičemž pronášeli různé nevhodné výroky. Tak obviněný František Capita pronášel
zejména vůči členu SNB výroky, že mlátičku sám zaplatil, že ji jdou ukrást a že je to teror, že je
vykořisťuje kolektiv apod. Do tohoto se vmísil obviněný František Procházka s výroky, že dříve
nás vykořisťovali kapitalisté a nyní komunisté. Proti předsedovi JZD a předsedovi MNV útočila
obviněná Františka Kozmanová výroky, že měl jít raději do dolů, že by měl čestnější zaměstnání,
že jestli se nestydí jít pro mlátičku a Marie Křůmalová křičela, že mlátičku nevydají, až donesou
peníze, co za ni oni zaplatili. Dodatečně také zasáhl do případu obviněný Jan Kozman tím, že
prohlašoval, že je již tma a že se případ vyřeší zítra. Obviněné povzbuzovali zřejmě ostatní
přítomní, kterých se sešlo k případu asi 40. Když dohadování trvalo téměř až do tmy, byli nuceni
zástupci MNV a člen SNB upustit od převzetí mlátičky a to zejména také z toho důvodu, že se
již shluklo tolik lidí, že bylo nebezpečí, že může dojít k vážnějším nedorozuměním. Když
zástupci MNV a SNB odcházeli, bylo za nimi ještě ze shromážděného davu voláno, aby přišli
zítra, že jich bude víc apod.
Za spáchání trestního činu rušení výkonu pravomoci veřejného činitele byli Okresním
soudem v Kyjově odsouzeni:
Jan Kozman, Želetice č.68 k trestu odnětí svobody na 1 měsíc. Vedle trestu na svobodě se mu
ukládá trest peněžitý v částce 5.000,- Kč.
Odsouzený František Capita, Želetice č.3 k trestu odnětí svobody na 6 týdnů a dále trest peněžitý
v částce 3.000,- Kč
Odsouzený František Procházka, Želetice 131 k trestu nápravného opatření na dva měsíce, tento
se vykoná bez změny jeho zaměstnání, přičemž 10% jeho mzdy propadne ve prospěch státu.
Odsouzená Františka Kozmanová, Želetice 68 k trestu odnětí svobody na 2 měsíce
Odsouzená Marie Křůmalová, Želetice č.4 k trestu odnětí svobody na 1 měsíc. Oběma ženám se
povoluje odklad výkonu trestu na zkušební dobu dvou let.
Mlátičku si zástupci JZD Želetice – Dražůvky odvezli v dalších dnech.
Marie Valianová

Muzeum obce Želetice děkuje občanům, kteří poskytli materiály k tomuto případu.

Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – podzim 2008
Muži
Neděle 10.8.

Želetice – Lovčice

16:30

Neděle 17.8.

Násedlovice – Želetice

16:30

Neděle 24.8.

Želetice – Svatobořice „B“

16:30

Neděle 31.8.

Strážovice – Želetice

16:30

Neděle 7.9.

Želetice – Ždánice

16:30

Neděle 14.9.

Sobůlky – Želetice

16:00

Neděle 21.9.

Želetice – Dolní Bojanovice

16:00

Neděle 28.9.

Prušánky – Želetice

16:00

Neděle 5.10.

Želetice – Terezín

15:30

Neděle 12.10.

Kostelec – Želetice

15:30

Neděle 19.10.

Želetice – Bohuslavice

15:00

Sobota 25.10.

Milotice „B“ – Želetice

14:00

Neděle 2.11.

Želetice – Nenkovice

13:30

Neděle 9.11.

Lovčice – Želetice

13:30

Žáci

Přípravka

Neděle 24.8.

Želetice – Násedlovice

14:00

Neděle 24.8.

Nenkovice – Svatobořice „B“

14:30

Sobota 30.8.

Mikulčice – Želetice

15:30

Neděle 31.8.

Nenkovice-Vacenovice

14:30

Neděle 7.9.

Želetice – Lovčice

14:00

Sobota 6.9.

Kostelec – Nenkovice

14:30

Sobota 13.9.

Starý Poddvorov – Želetice

14:00

Neděle 14.9.

Nenkovice – Vlkoš

14:00

Neděle 21.9.

Volno

Neděle 21.9.

Šardice „B“ – Nenkovice

Neděle 28.9.

Dambořice – Želetice

10:00

Neděle 28.9.

Nenkovice – Vracov

Neděle 5.10.

Želetice – Terezín

13:00

Neděle 5.10.

Hod.Šardice „B“ – Nenkovice

Neděle 12.10.

Uhřice – Želetice

13:00

Neděle 12.10.

Nenkovice – Lužice

Neděle 19.10.

Želetice – Čejč

12:30

Neděle 19.10.

Kyjov „B“ – Nenkovice

Neděle 26.10.

Žarošice – Želetice

13:00

Neděle 26.10.

Nenkovice – Starý Poddvorov

12:00

Neděle 2.11.

Želetice – Dolní Bojanovice

11:00

Neděle 2.11.

Milotice – Nenkovice

10:00

14:00
13:30

Mužstvo přípravky bude hrát po vzájemné dohodě zástupců fotbalových oddílů
Želetic a Nenkovic pod hlavičkou TJ Sokol Nenkovice. V mužstvu budou hrát
jak hráči ze Želetic, tak i z Nenkovic. Domácí zápasy tohoto mužstva se
odehrají na hřišti v Nenkovicích.
V Želeticích zůstává z mládežnických mužstev družstvo žáků.

