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Vážení spoluobčané
Čas plyne jako voda a vy držíte v rukou další lednové číslo Zpravodaje Želetic. Možná to
některé z vás překvapí, ale jedná se již o jeho sedmý ročník. Když jsme se na konci roku 2002
rozhodli pro vydávání obecního zpravodaje, řešili jsme zásadní problém – jakou četnost vydávání
zpravodaje zvolit. Návrhů bylo několik, ale nakonec zvítězila varianta pololetního tisku. V tomto
čísle si připomenete všechno, co se v obci v nedávno uplynulém roce 2008 událo.
Mezi významné akce v oblasti kulturního dění v loňském roce bezesporu patřilo zpívání
mužských sborů, oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a tradičně krojované hody,
které si mládež v posledních několika letech připravuje sama a schází se velké množství
krojovaných účastníků. Tradičně velkou aktivitu při pořádání kulturních akcí vyvíjí občanské
sdružení Želetické ženy, ale je třeba poděkovat také všem, kteří se na organizaci kterékoli akce
podíleli, protože bez jejich obětavosti a úsilí by se tolik akcí neuskutečnilo.
Z investičních akcí je třeba připomenout opravu střechy kulturního domu a výměnu oken
v budově obecního úřadu spolu s jeho částečným zateplením. Je velká škoda, že se nám nepodařilo
získat dotace na kompletní rekonstrukci budovy kulturního domu. Na tuto akci se snažíme o získání
finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
Pro mne osobně bylo důležité, že se obec opět zúčastnila soutěže Vesnice roku. Účast v této
soutěži mi přinesla spoustu nových zkušeností a poznatků, které snad budu moci využít při své
práci v obci. A že se naše obec má čím chlubit, se mohli přesvědčit všichni návštěvníci putovní
výstavy, která zavítala v podzimních měsících i do naší obce a na níž se všechny zúčastněné obce
prezentovaly.
Je spousta věcí, které se v loňském roce udály a nesmazatelně se vryly do naší mysli. Já
jsem zmínil pouze některé z nich. Je ale také spousta akcí, které máme již dnes připravené na tento
kalendářní rok. Věřím, že i v době nastupující celosvětové hospodářské krize, která zřejmě nějakým
způsobem zasáhne každého z nás, se podaří připravené akce realizovat a tím přispět nejen k rozvoji
obce, ale i spokojenosti všech občanů.
Pavel Planeta

Přehled kulturních a společenských akcí v obci v roce 2008
19.1

26.1.

Farní ples – Po roční přestávce se do obce vrátil již V. ročník farního plesu, který se těší velké
oblibě. Pořadatelé opět vzorně vyzdobili kulturní dům, připravili bohatou tombolu a ochutnávku vín.
Předtančení na plese zajistila krojovaná mládež a po společné úvodní modlitbě s knězem mohlo
naplno propuknout všeobecné veselí za tónů omlazené dechové hudby Nenkovjanka.
Dětský karneval – Obecní úřad se rozhodl po několikaleté přestávce uspořádat pro děti opět
karneval. Moderátorská dvojice připravila pro přítomné děti, které přišly v nejrůznějších kostýmech,
spoustu soutěží a her za doprovodu diskotékové hudby. Po dvouhodinovém maratonu byly některé
děti dost vyčerpané, ale málokomu se chtělo odejít domů a všichni chtěli vědět, jestli bude karneval i
v dalším roce.
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Beseda nejen pro seniory – V toto nedělní odpoledne se naplnil sál kulturního domu téměř
k prasknutí. Nebylo to tím, že bychom měli v obci jenom seniory, ale na kulturním domě vystupoval
dětský soubor Nenkovjánek. S většinou dětí, které v souboru vystupují přišli i jejich rodiče, kteří své
děti na vystoupeních doprovází. Děti předvedly všem přítomným výborně připravené pásmo písní a
tanců, za což sklidily zasloužený potlesk. V následném programu vystoupili místní skauti s pásmem
krátkých humorných scének, kterými většinu přítomných diváků značně rozesmáli.
Ostatky – Místní hasiči dodrželi tradici a vyrazili v toto sobotní odpoledne za doprovodu dechové
hudby Novovešťanka v maskách do ulic. A velké množství masek přišlo i na večerní taneční zábavu.
Dokonce si někteří pořadatelé fotili ve 22 hodin naprosto plný sál kulturního domu, protože tak
velkou návštěvnost ostatků již delší dobu nezaznamenali.
Beseda s paní Zajíčkovou – V tento páteční podvečer jsme měli možnost se znovu sejít se
všestrannou sportovkyní, paní Ivou Zajíčkovou, která se přišla podělit o své zážitky z cesty na
nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. Na besedě samozřejmě nemohly chybět fotografie a video z této
cesty. Paní Zajíčková měla možnost na Kilimandžáro vystoupit již podruhé a velmi zajímavé bylo
její srovnání současného cestování s cestováním před devatenácti lety, kdy navštívila Afriku poprvé.
Moravský ples v Praze – členky občanského sdružení Želetické ženy se rozhodly uspořádat tento
zájezd, aby mohly ukázat své nově ušité kroje i za hranicemi regionu. Zájezdu se nezúčastnili jenom
krojovaní, ale i rodinní příslušníci, kteří poskytli všem krojovaným výborné zázemí a odbornou
pomoc při oblékání krojů. Krojovaná mládež dokonce tančila na plese společnou Moravskou besedu.
I když jsme se z tohoto zájezdu vraceli až v neděli nad ránem, všichni účastníci byli spokojení, že se
tohoto plesu zúčastnili.
Vědomostní soutěž „Kdo to ví…? - Myšlenka
uspořádat zábavné soutěžní klání mezi sousedními
obcemi, jakési HRY BEZ HRANIC, se objevila již
při zrodu OS Želetické ženy. V zimě 2007/2008
nápad postupně uzrál a vyústil v soutěž „Kdo to
ví…? aneb Nenkovice versus Želetice 2008“
konanou v sobotu 1.března v kulturním domě v naší
obci. Mimořádné úsilí organizátorek málem přišlo
vniveč v důsledku řádění vichřice Emma, která se
ten den před polednem prohnala Kyjovskem i
Želeticemi, poškodila střechy v dědině i sloup
elektrického vedení a znemožnila účast Ing.
Františka Lukla, kyjovského starosty, čestného
předsedy poroty . Náprava škod oddálila zahájení soutěže až na podvečer a určitě se podepsala na
menším počtu diváků, naštěstí však nic neubrala na zaujetí a nadšení soutěžících. A tak panovala
v sále želetického „kulturáku“ hravá a přátelská atmosféra. Vědomostně-dovednostní soutěž „Kdo
to ví…?“ byla připravena pro čtyři pětičlenná družstva z obou obcí. V každém týmu bylo po jednom
zástupci všech věkových kategorií – senior, pracující středního věku, vysokoškolák, středoškolák a
dítě školou povinné. Želetice reprezentovala družstva Červených a Žlutých, nenkovičtí soutěžící si
vylosovali oranžové a modré „dresy“. Výkony soutěžících pozorně sledovala a hodnotila nezávislá
porota ve složení: PhDr. J.Krohová, M.Otáhalová , Mgr. D.Pelcl, P.Planeta. Role předsedy poroty se
zhostil pan Slížek z Nenkovic. Po představení soutěžících a zahřívacím rozstřelu v doplňování
přísloví a pořekadel začala samotná soutěž, rozčleněná do několika disciplín pojmenovaných i podle
oblíbených televizních pořadů: Riskuj, Logo, Kufr, Kruh, Obraz. Posledním úkolem všech týmů bylo
složit píseň oslavující vlastní obec na známý nápěv „ Na tý louce zelený…“ . Zatímco týmy
pracovaly na textu písně, kladla moderátorka soutěže znalostní otázky divákům, kteří za správnou
odpověď získali sladkou odměnu. A pak zazněly oslavné písně a porota určitě neměla lehké
rozhodování, protože každá z nich byla vskutku originální. Modří z Nenkovic sice složili nejvíce
slok, ale ani to jim nepomohlo k celkovému vítězství a výbornému dortu, z něhož se nakonec
radovalo želetické družstvo Červených ve složení M.Valianová, L.Přibyl, E.Bělohoubková,
T.Gavenda, N.Dudová. A organizátorky příjemného sobotního podvečera dodnes hřeje v srdci píseň
družstva Žlutých, která začínala slovy: „Želetické ženy jsou naší obce ozdobou, pěknou soutěž
připravily, chystají se na novou, na novou…“
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28.3. Noc s Andersenem – Jak již bylo napsáno v minulém čísle zpravodaje, měly děti možnost strávit
25.4.

30.4.

4.5.

10.5.

17.5.
24.5.

24.5.

22.6.

v knihovně příjemný večer s množstvím úkolů a překvapení. Snad největším zážitkem pro všechny
bylo přespání v knihovně zpestřené čtením pohádek.
Divadelní představení „Popelka“ – Dětský divadelní soubor Skoronice k nám tentokrát přijel
s nově nastudovanou hrou. Všichni malí herci předvedli opět bezchybný profesionální výkon. Na
jejich tvářích bylo vidět, jak je hraní divadla baví a za svůj výkon byli odměněni diváky v téměř
zaplněném sále kulturního domu dlouhotrvajícím bouřlivým potleskem.
Pálení čarodějnic – Tento den si zřejmě některé děti poznačily výrazně do kalendáře a velmi rády a
pravidelně se tohoto odpoledne zúčastňují. Pro všechny přítomné čarodějnice a čaroděje
v nejrůznějších kostýmech byly připraveny hry a soutěže se spoustou zábavy. Program tentokrát
zpestřily „odrostlejší“ čarodějnice z řad želetických žen, které se sice dostavily s malým zpožděním,
ale o to větším počtu. Pro přítomné diváky byly připraveny speciality na grilu a program vyvrcholil
nemalým táborákem.
Den matek – Všichni účastníci tohoto zájezdu si museli tentokrát přivstat, protože odjezd autobusu,
který byl opět zcela zaplněn, byl díky nabitému programu zájezdu naplánován do brzkých ranních
hodin. První zastávkou byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je unikátním
dílem českého architekta Jana Santiniho a byl zařazen mezi památky Unesco. Po prohlídce areálu a
návštěvě mše svaté vedla trasa zájezdu do Borotína, kde byla naplánována návštěva arboreta
s možností nákupu květin. Závěrečnou zastávkou na cestě byl pivovar Černá hora, kde byla po
absolvování exkurze připravena ochutnávka vyráběných nápojů.
Střelecké závody – Myslivecké sdružení mělo tentokrát s pořádáním střeleckých závodů nemalé
problémy, protože vichřice Emma, která se obcí prohnala v březnu, nadělala na střelnici velké škody
v podobě převrácené vrhací věže a zpustošení celého areálu. Za velkého přispění všech členů
sdružení se ale podařilo všechny škody odstranit a závody uspořádat opět na vysoké úrovni, o čemž
opět svědčil velký počet přihlášených střelců a přihlížejících diváků.
Soutěž v jízdě na kolečkových bruslích - Na toto květnové odpoledne připravilo OS ŽŽ pro děti
soutěž ve slalomu na kolečkových bruslích. Exhibici na in-line bruslích jim předvedla Martina
Kellnerová, která se umístila na III. místě v republikové soutěži „ Slalom in-line“.
Exkurze na Adamcích – Tuto exkurzi sice pořádala Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
pro zájemce z okolí Veselí nad Moravou, kterých přijel plný autobus, ale kdo se z místních obyvatel
přišel podívat, tak určitě nelitovat. Zkušení botanici, kteří účastníky exkurze rozdělili do dvou
skupin, byli schopni a ochotni odpovědět všem na jakékoli otázky, týkající se na Adamcích rostoucí
flóry. Díky této exkurzi jsme měli možnost spatřit v reále většinu vzácných a chráněných druhů
rostlin, které rostou nedaleko naší obce.
Zpívání mužských sborů – V roce 2007 se uskutečnilo ve Strážovicích první zpívání mužských
sborů. U všech přítomných, kteří na tomto zpívání vystupovali, sklidila akce takový úspěch, že se
rozhodli v tomto zpívání pokračovat a udělat z něj putovní akci. Díky tomuto nápadu jsme měli
možnost v tento sobotní podvečer přivítat účastníky zpívání v Želeticích. Přijely mužské sbory
z Archlebova, Dambořic, Věteřova a Strážovic. Samozřejmě nemohl chybět domácí mužský sbor.
Všichni zpěváci předvedli za doprovodu cimbálové muziky Babí lom to nejlepší ze svého repertoáru
a program byl zakončen několika písněmi, které zazpívaly všechny zúčastněné sbory společně.
Oslavy 110. výročí založení SDH Želetice – na
významné jubileumm se všichni členové SDH
dlouho dopředu připravovali, aby toto výročí
mohli oslavit důstojným způsobem. Oslavy byly
zahájeny již v pátek, kdy členové sboru společně
uctili na místním hřbitově památku již zemřelých
členů a poté se odebrali do sálu kulturního domu,
kde se konala výroční valná hromada sboru.
V sobotu se na místní hřiště začali sjíždět hasiči
z celého okolí, protože se zde konala Okrsková
soutěž v požárním sportu. I když se domácí
družstvo neumístilo v silné konkurenci na
předních místech, tyto závody jistě nabídly všem
divákům velmi zajímavou podívanou. V sobotu byla ještě možnost pobavit se večer na taneční
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7.7.

27.7.

zábavě. Vyvrcholením celých oslav byla neděle, kdy se do obce sjela současná i historická hasičská
technika. Po slavnostním průvodu obcí měli návštěvníci oslav možnost na hřišti shlédnout ukázky
zásahů s touto technikou. Největší zájem u diváků zřejmě sklidila výsuvná plošina, ze které byla
možnost výhledu na obec z téměř čtyřicetimetrové výšky. Oslavy obohatila i výstava v místním
muzeu, která mapovala činnost místních hasičů od vzniku SDH do současnosti.
Farní dvorní slavnost – Posezení nejen farníků v areálu Farního dvora se uskutečnilo za
doprovodu cimbálové muziky Babí lom, mužských sborů ze Želetic a Strážovic a místního
chrámového sboru sv. Jakuba. Velký ohlas vzbudilo Farní zpravodajství a scénka místních
ministrantů. K výborné náladě přispěl košt vína ve sklepě, občerstvení z udírny a grilu a prodej
zákusků upečených v Nenkovicích, Stavěšicích a Strážovicích. Zpestřením tohoto setkání byla
netradiční domácí tombola. Toto posezení skončilo v pozdních nočních hodinách. Na této akci se
oficiálně zprovoznilo nové , velmi potřebné sociální zařízení na faře.
Krojované hody – Srdce každého návštěvníka hodů muselo jásat při pohledu na nedělní krojovaný
průvod obcí, ve kterém se sešlo zřejmě největší množství krojovaných za posledních několik let. Za
zahájení hodů lze považovat páteční hodovou ochutnávku vín, kterou připravují místní vinaři. Na
sobotní taneční zábavě se opět představila dechová hudba Dambořanka a pro vyznavače cimbálu
zahrála Vacenovská cimbálová muzika. Na nedělní průvod vyrazila v krojích nejenom krojovaná
chasa, ale i želetické ženy a především celý mužský pěvecký sbor, který průvod obohatil zpěvem
písní. Pro krojovanou mládež je výborným druhem relaxace pondělní kácení máje, při němž popustí
uzdu své fantazie a předvádí na parketě nejrůznější vystoupení.

Výstava síťování tetičky Řihánkové,vyšívaných obrázků paní Vlachové a paličkování paní
Podveské ze Sobůlek – Výstava se konala u příležitosti hodů v místním muzeu. Můžeme jen
obdivovat šikovnost našich občanů, zvláště dnes v době, kdy ubývá babiček a lidí, kteří se domácím
a ručním pracím věnují.
16.8. Ždánický histopedál – Po roční přestávce zavítali účastníci jízdy na historických kolech opět do
centra naší obce. Z důvodu většího pohodlí jak diváků, tak účastníků jízdy se celý program odehrával
na fotbalovém hřišti. Sice ještě 15 minut před příjezdem pelotonu na hřiště trávník skrápěl déšť, ale
ani toto nevlídné počasí neodradilo k návštěvě této akce spoustu místních obyvatel, kterých se
tentokrát sešel rekordní počet. Všichni účastníci se předvedli na svých nablýskaných strojích
v dobových kostýmech při jízdě elegance. Po konzumaci výborného zvěřinového guláše byli všichni
účastníci obdarováni na památku hrníčky se znakem obce a vydali se na zpáteční cestu do Ždánic.
30.8. Střelecké závody – Při druhých střeleckých závodech v roce počasí pořadatele ničím nepřekvapilo,
takže i příprava závodu proběhla v klidu. Střelců se opět sjelo velké množství a je zajímavé, z jakých
vzdálených míst se závodníci sjíždí, protože někteří přijedou z Kroměříže a jiní z Brna nebo Valtic.
Velkou výhodou zdejší střelnice je, že diváci mohou nerušeně sledovat průběh celého závodu
z přilehlého posezení.
30.8. Zábavné odpoledne – Skautský oddíl, který se za nedlouhou dobu svého působení v Želeticích
rozrostl na 18 členů uspořádal pro všechny děti, tentokrát na hřišti, zábavné odpoledne, které mělo
být zároveň i rozloučením s prázdninami. Pro všechny návštěvníky byla připravena nejenom spousta
zábavných her, ale i lukostřelba, lezení na stěně a jízda na lanovce.
26.9. Dýňový večer – Pořádání dýňového večera bylo díky deštivému a chladnému počasí mírně
ohroženo. Termín akce byl nakonec posunut o týden a v tomto čase už nám počasí přálo. Taneční
parket na hřišti se zaplnil nejen dětmi a rodiči, ale především jejich nejrůznějšími výtvory z dýní.
Každý se snažil svou dýni co nejlépe vyřezat a vyzdobit. Všechny tyto umělecké výtvory jsme měli
opět možnost posléze shlédnout před obecním úřadem, kde byly vystaveny. I když se celý program
trochu natáhl, tak si táborák a závěrečný lampiónový průvod obcí nenechal nikdo z dětí ujít.
11.10. Drakiáda - v toto sobotní slunečné odpoledne se na kopci nad obcí sešla velká spousta nejenom
dětí, ale i dospělých, aby zde soutěžili v pouštění draků. Přehlídka přinesených draků byla opravdu
pestrá. Bohužel nám ale vůbec nepřálo počasí, protože v tento den vůbec nefoukal vítr.
25.10. Putovní výstava – Prezentace obcí přihlášených do soutěže Vesnice roku 2008 – Na této
výstavě, která se konala v místním muzeu, měli všichni návštěvníci možnost seznámit se se soutěží
Vesnice roku a na výstavních panelech si prohlédnout prezentace všech přihlášených obcí do
soutěže, kterých bylo v Jihomoravském kraji celkem 25. Z panelů jsme mohli vyčíst základní
informace obcích, obdivovat místní zajímavosti a díky velkému množství fotografií načerpat možnou
inspiraci pro zlepšení života u nás v obci.
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15.11. Kateřinská zábava – Tento sobotní večer patřil tradiční Kateřinské zábavě pořádané OS

30.11.
20.12.

21.12.

26.12.
26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

31.12.

Želetické ženy. V sále kulturního domu hrála k tanci malá dechová hudba Dolinka, byla připravena
tombola i chutné občerstvení… Jen tanečních párů i krojovaných děvčat bylo letos o něco méně než
v jiných letech. Ale ti, kteří se „Kači“ zúčastnili, zažili příjemný večer opět zpestřený Mazurkou pro
náhodně vybrané páry!
Stolování – Blížící se vánoce byly cítit první adventní neděli na výstavě stolování, která měla být
inspirací k úpravě nejen štědrovečerního stolu.
Zabíjačka - Želetické ženy zpestřily spoluobčanům předvánoční přípravy v podobě domácí
zabíjačky na místním hřišti. Hotové výrobky (jitrničky, jelítka, tlačenku, škvarky a čerstvé sádlo)
bylo možné ochutnat ve Sportovním klubu na hřišti a také zakoupit domů. Akce probíhala poprvé a
vyvolala až nečekaně velký zájem, proto se Želetické ženy omlouvají všem, kteří chtěli zakoupit
zabíjačkové dobroty a už neměli možnost. Příště se polepšíme…
Vánoční koncert DH Dambořanka – V tomto ještě předvánočním čase směřovaly kroky mnoha
občanů na kulturní dům, kde se konal koncert dechové hudby Dambořanka. V sále kulturního domu
zavonělo jehličí , rozzářil se vánoční stromeček s betlémem. Všichni muzikanti a zpěváci divákům
v téměř dvouhodinovém programu představili mnoho písní jak lidových, tak i vánočních.Ke
zpěvákům této kapely patří už dlouhá léta Vladimír Skalický ze Želetic.
Košt ovocných pálenek – Klub přátel tekutého ovoce se rozhodl uspořádat svůj košt v toto
sváteční „Štěpánské odpoledne“. K dobré náladě na koštu přispěla cimbálová muzika Babí lom a
více jak 300 sesbíraných vzorků pálenek.
Vánoční koncert – Všichni, kteří si v toto odpoledne našli čas a zavítali do vánočně vyzdobeného
kostela měli možnost shlédnout vystoupení dětského souboru Nenkovjánek a jejich téměř
neodmyslitelného doprovodu, cimbálové muziky Babí lom. I když dětí díky nemocem vystupovalo
méně než bylo plánováno, na kvalitě koncertu to nic neubralo a všem návštěvníkům se líbil.
Turnaj ve stolním tenise – Tato sportovní akce, která se těší velkému zájmu dětí a mužů měla
tentokrát dost nečekaný průběh. V kategorii mladších žáků, kde se přihlásili čtyři borci vyhrál Adam
Pánek. V kategorii starších žáků, kde bylo hráčů osm, zvítězil po roce opět Karel Dobrovolný. Ten se
spolu se svou sestrou přihlásil i do soutěže dospělých, kde hrálo celkem 27 hráčů. Po velmi
urputných bojích obsadil třetí místo Josef Robek a druhé místo František Kuchař, oba z Nenkovic.
Oba se ale museli sklonit před uměním Karla Dobrovolného, který se stal ve 12 letech nejmladším
vítězem kategorie mužů. Z domácích borců se opět umístil nejlépe Libor Karvay, tentokrát ale až na
čtvrtém místě.
Zpívání u vánočního stromu – Vánoční strom je symbolem vánoc a do obce již neodmyslitelně
patří. Proto se u něj každý rok scházíme, abychom se setkali s přáteli a známými a společně se
pobavili. Dobrou náladu nám přišel opět zpříjemnit svým zpěvem mužský pěvecký sbor a krátkým
pásmem básniček přispěly ke zpestření programu i děti z mateřské školy. Samozřejmě nemohl na
zahřátí chybět čaj a svařené víno, kterého se v tomto mrazivém podvečeru trochu nedostávalo.
Závěrečným vyvrcholením celého programu byl připravený ohňostroj, jehož světelné efekty ocenily
především děti.
Zájezd na plavání – Pro všechny, kteří chtějí vánoční svátky strávit aktivním způsobem, byl opět
ve spolupráci s Obecním úřadem Stavěšice připraven zájezd na plavání, tentokrát do bazénu do
Vyškova. Této příležitosti využilo nebývale mnoho zájemců, a tak se museli někteří v autobuse
trochu mačkat, ale jejich radost z aktivního odpočinku to zřejmě nezkazilo.
Silvestrovský výšlap – Stejně jako před rokem, i na letošního Silvestra zorganizovalo OS Želetické
ženy turistický výšlap do okolí. Ačkoli byl poslední den v roce 2008 mrazivý a lákal k lenošení u
televizní obrazovky, našlo se velké množství příznivců pohybu na čerstvém vzduchu, kteří se po
obědě vydali na procházku prosluněným želetickým lesem až k hájence ve Strážovicích a zpět. U
hájenky profukovalo, a tak se všichni rádi zahřáli horkým čajem nebo svařeným vínem a po krátkém
zotavení se celá skupina vydala zpátky do Želetic. Cestou se oddělila šestice milovníků přírody,
kteří se vydali po stopách bobra k rybníku v Dražůvkách a pak podél Trkmanky do Želetic. Bobra
sice neviděli, zato se pěkně prošli i sklouzli na zamrzlé hladině potoka až k bobří hrázi! Zakončení
výšlapu proběhlo v přátelském duchu ve Sportovním klubu na hřišti, kde byla pro každého
připravena pořádná porce vynikající kyselice a chutný biftek z naloženého vepříka ze zabíjačky.
Akce byla mimořádně zdařilá, mezi účastníky výšlapu byla téměř rovnoměrně zastoupena obě
pohlaví a všechny věkové skupiny v celkovém počtu 55 osob. Tak na shledanou zase za rok!
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Svoz odpadů v obci v roce 2009
Nemilým překvapením pro všechny občany zřejmě
bude při placení za svoz odpadů skutečnost, že od
ledna 2009 dochází k navýšení ceny za svoz odpadů
na částku 400,- Kč na osobu. Ze strany svozové firmy
dochází k růstu cen, ale na druhou stranu dochází u
části těchto služeb ke snížení sazby DPH, čímž by se
mělo zvýšení cen téměř vyrovnat. K obrovskému
nárůstu nákladů dochází u svozu tříděných odpadů.
V poslední době je totiž téměř nemožné vytříděný
odpad odprodat k dalšímu zpracování a svozová
firma je ráda, pokud se jim podaří zbavit se tohoto
odpadu i zadarmo, protože na něj nemají dostatečné
skladovací prostory. Tato skutečnost by ale neměla
mít vliv na třídění odpadů. Pokud odpady třídíte,
dělejte to i nadále, protože pokud budeme za svoz
tříděných odpadů platit, je tato částka stále poloviční,
než uložení tohoto odpadu na skládce nebo odvoz do
spalovny. Snahou obecního úřadu není tahat lidem
peníze z kapes, ale částečné zvýšení ceny bylo
nutné. Věříme, že postupem času dojde ke stabilizaci
situace kolem tříděných odpadů a proto je obec
připravena krýt ze svého rozpočtu zvýšené náklady
na svoz odpadů, které nepokryje plánované zdražení
těchto služeb.
Dle sdělení ředitele svozové firmy došlo v poslední
době k velkému nárůstu množství biologicky
rozložitelného odpadu, který se na skládku zcela
zbytečně vyváží. V našich podmínkách se jedná o to,
že mnozí z nás dávají do popelnic shrabanou trávu,
listí nebo shnilou řepu a brambory. Dříve jsme se
dokázali o tyto odpady postarat sami a nějakým
způsobem je doma zužitkovat, ať už uložením do
kompostu nebo hnojiště. Bohužel se stalo módou, že
když ve čtvrtek večer vyvážíme poloprázdnou
popelnici, tak ji chceme doplnit jakýmkoli odpadem.
Vždyť většina z nás si říká, když za odpad platím, tak
ho musím i produkovat. Pokusme se ale toto své
myšlení změnit a naučit se biologický odpad doma
využívat. Vždyť finanční prostředky za jeho uložení na
skládce platíme zcela zbytečně.
Pavel Planeta

Dne 1.března 2008 se naší obcí přehnala vichřice
Emma, která velmi poničila střechu fary a kostela.
Velký dík patří všem , kteří přispěchali na pomoc a
hlavně místnímu sboru dobrovolných hasičů, kteří
naplnili heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“

Výměna oken v budově obecního
úřadu
Na počátku kalendářního roku se
zastupitelstvo obce rozhodlo k dokončení
výměny oken v budově obecního úřadu a
započít s postupným zateplením budovy.
Z tohoto důvodu byla podána žádost o
dotace z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje. Naše žádost byla
úspěšná a obec získala dotace ve výši
155.000,- Kč. V průběhu roku byla
vybrána dle cenových nabídek firma jak
na výměnu oken, tak na provedení
zateplení. Zateplení jsme se rozhodli
provést v zadní části budovy, protože
bylo nutné mít při výměně oken a
následných
stavebních
úpravách
postaveno venkovní lešení. Samotná
výměna oken proběhla na konci června.
Práce na zateplení probíhaly na přelomu
měsíců září-říjen. Jako nejvhodnější
varianta pro zateplení byl zvolen fasádní
polystyren tl. 8 cm. Po dokončení
zateplení nastal nejobtížnější úkol a to
výběr barvy fasády. Příznivé ohlasy
některých občanů svědčí o tom, že se
nám snad podařilo zvolit barevné
provedení fasády budovy dobře. Celkové
náklady na všechny práce týkající se
výměny oken a zateplení se vyšplhaly do
výše 373.800,- Kč. Se zateplením přední
části budovy počítáme v roce 2009, tak
aby byla oprava venkovního vzhledu
budovy dokončena.

Máte doma po babičce vlňák, sukně,
zástěru, kacabajku nebo po dědečkovi
klobouk apod. Nevyhazujte je, prosím.
Darujte je dětskému souboru
NENKOVJÁNEK. Budeme moc rádi.
Můžete se ozvat p. uč. Macháčkové.
DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka 2009
Česká katolická charita děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.
Tři skupiny koledníků vybraly v sobotu 3.1.2009 v naší obci 14.874,- Kč.
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Hospodaření obce v roce 2008

Statistické údaje k 31.12.2008
Počet obyvatel v Želeticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

531
26
9
38

Narození v r. 2008

3

Zemřelí v r. 2008

3

Počet dětí zapsaných v MŠ
Počet dětí z naší obce
- navštěvující ZŠ Nenkovice
- navštěvující ZŠ Kyjov
- navštěvující ZŠ Žarošice

- ženy 265
- muži 266
- ženy 19
- muži 19
- dívky 0
- chlapci 3
- ženy
1
- muži
2

17

Příjmy: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

4.249.800,- Kč
5.386.300,- Kč
5.383.785,- Kč

Výdaje: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

3.884.600,- Kč
5.747.300,- Kč
5.720.171,- Kč

Stav účtu k 31.12.2008
Výše úvěru k 31.12.2008

285.357,- Kč
540.000,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2009

31
8
1

Příjmy:
Výdaje:

4.459.100,- Kč
4.033.900,- Kč

Komplexní pozemkové úpravy
Také během loňského roku probíhaly nadále práce na komplexních pozemkových úpravách.
Všichni majitelé pozemků obdrželi od projektanta tzv. nárokové listy, na kterých byly uvedeny
všechny pozemky včetně jejich ocenění, se kterými konkrétní vlastník vstupuje do pozemkových
úprav. Nejvíce práce měl sbor zástupců vlastníků, který se během roku několikrát sešel, aby dořešil
připomínky k plánu společných zařízení – polní cesty, biokoridory, biocentra, zasakovací a
protierozní meze. Velký pokrok nastal z pohledu obce v tom, že se během let 2007 a 2008 podařilo
obecnímu úřadu vykoupit chybějící výměru zemědělské půdy, potřebnou k realizaci plánu
společných zařízení. Celkem se vykoupilo 20,74 ha půdy v celkové hodnotě 907.922,- Kč, čímž
bylo splněno usnesení zastupitelstva obce, že se pokusí vykoupit minimálně 20 ha půdy. Výkup
půdy začal provádět také Pozemkový úřad Hodonín, který se snaží zajistit potřebnou výměru pro
obnovu rybníka v Želeticích. Během roku se jim podařilo vykoupit cca 1 ha půdy, smlouvy na
výkup dalších 2 ha jsou připravené a v nejbližší době budou podepsané.
V současné době probíhají dokončovací práce na vytvoření nové katastrální mapy. Všichni majitelé
pozemků by měli během února až března obdržet dopisy s plány nového uspořádání jejich
pozemků. Pokud dojde ze strany majitelů k odsouhlasení tohoto nového uspořádání, měla by být
nová katastrální mapa v průběhu roku zapsána do katastru nemovitostí a pozemkové úpravy tím
skončí.

Fotografie Želetic na chodbě obecního úřadu
V rámci soutěže Vesnice roku vydává Jihomoravský kraj informační brožuru, kde jsou představeny
všechny přihlášené obce. Součástí brožury jsou samozřejmě i fotografie jednotlivých obcí. Za účelem
pořízení fotografií přijel do obce v neděli na hody profesionální fotograf, který měl tyto fotografie pořídit.
Proto jsem místo hodového veselí na hřišti objížděl s fotografem obec ze všech stran, aby mohl fotografie
pořídit. V rámci vydání brožury měla obec nárok jen na omezené množství fotografií a tak jsem se
rozhodl všechny vytvořené fotografie pro obec odkoupit. Z těchto fotografií jsme si pak mohli dovolit
vytvořit výstavku na chodbě obecního úřadu. Další fotografie jsem získal od Lukáše Kopečka, kterého
fotografování velmi baví. Věřím, že fotografie, které přináší někdy nezvyklé pohledy na obec všechny
zaujmou a budou zpestřením výzdoby na chodbě obecního úřadu.
Pavel Planeta
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Mužský pěvecký sbor
Ani se nenadáme a končí nám druhá sezóna
našeho sboru. Říká se, že se ke konci roku
bilancuje, co jsme udělali a neudělali. Nám rok
2008 vyšel. Zpívali jsme na pěti akcích. Mezi
významné patřilo zpívání mužských sborů u nás
v Želeticích, kde byly kromě nás pozvány další
čtyři sbory. Byla to velká akce, která se lidem
určitě mohla líbit. Další dvě akce byly ke 110.
výročí založení hasičského sboru, kde jsme také
zpívali a pak pěkné odpoledne na farním dvoře.
V červenci nás čekal čtyřdenní maraton na
želetických hodech, který jsme všichni přežili ve
zdraví. Na festivalu písní a tanců v Dambořicích
jsme také přispěli svým zpěvem k dobré věci. V měsíci srpnu jsme zpívali na Sešlosti lidu na
Babím lomu, která byla pojata ve folklorním duchu a představila se zde celá řada souborů
z okolních obcí. Mezi tím jsme stačili zvládnout takové akce jako Zlatou svatbu na daňkárně nebo
narozeninové párty našich mladších kolegů. Tento rok nás čeká ještě zpívání ve Stavěšicích a na
vánoce pod vánočním stromem. Tento rok jsme si stačili pořídit kroje, což nás velmi těší a za toto
bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a celému obecnímu zastupitelstvu. Děkovat bychom
chtěli našim rodinám a přátelům za strpení, které s námi mají po celý rok. A proto bychom chtěli
popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu v roce 2009 všem našim posluchačům.
Jaromír Crha

Oprava tanečního parketu
V polovině července proběhla na hřišti oprava
povrchu tanečního parketu. K jeho opravě bylo
přistoupeno z důvodu již velmi špatného stavu
povrchu původního. Jako nový povrch parketu byl
opět zvolen litý asfalt. Práce byly naplánovány tak,
aby se do hodů v klidu stihly. Bohužel díky
technickým problémům na stroji, kterým se
dovážela asfaltová směs, se práce mírně zdržely a
práce na parketu byly v plném proudu ještě několik
dní před hody. Kvalitu nového povrchu mohli
vyzkoušet všichni návštěvníci hodové zábavy.
Při opravě bylo nutné provést přespádování povrchu
směrem ke hřišti, protože původní povrch byl
vyspádován obráceně. Tohoto se podařilo docílit, ale
první déšť nám ukázal, že na povrchu parketu jsou
místa, ve kterých bude zůstávat voda. Tento malý, i
když po dešti viditelný nedostatek vznikl v důsledku
toho, že celý povrch parketu se rovnal ručně.
I když zhotovitel kvůli tomuto nedostatku poskytl
slevu, vyšplhaly se náklady na opravu do výše
187.978,- Kč. Část nákladů pokryla třicetitisícová
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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V podzimních měsících byly
zakoupeny a umístěny v obci
informační směrové tabule, které
by měly pomoci v lepší orientaci
všem návštěvníkům obce.
Tříkráloví koledníci z naší farnosti a
z farnosti Věteřov navštívili
29.11.2008 mezinárodní výstavu
betlémů v Hodoníně.
Tato výstava zahrnovala 405 betlémů
a podle počítání našich ministrantů
1892 oveček.
Na tento krásný zájezd přispěl i
Obecní úřad Želetice.

Na webových stránkách obce
www.zeletice.cz je možné, pod
odkazem Farnost Želetice, zjistit
pořad bohoslužeb v celé farnosti na
aktuální týden.
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Želetické obrázky
Želetické obrázky? Mnozí z Vás již zavítali na webovou stránku www.zeletice.ic.cz, a tak ví,
co se pod touto adresou skrývá. Ostatní ale určitě nebudou dlouho otálet a brzy na klávesnici
naťukají zmíněnou adresu a stránky si prohlédnou. Již z názvu „Želetické obrázky“ je zřejmé, že
stránky jsou věnovány nejrůznějším „obrázkům“ (konkrétně fotografiím) z vesnice. Nejedná se ale
jen o pohledy do krásné přírody v okolí Želetic, ale díky fotoreportážím se můžete též vžít do
kulturního dění v obci.
Stránka sice vznikla v červnu 2007, ale trvalo pár měsíců než se dostala do povědomí
obyvatel a začala se těšit z jejich návštěvnosti. Jistě tomu nemalou měrou pomohlo uvedení odkazu
na oficiálních stránkách obce. Musím se přiznat, že nápad vytvořit stránku s touto tématiku nebyl
zcela můj. Nechala jsem se inspirovat kamarádem ze sousední vesnice, který podobné stránky již
nějakou dobu provozoval. Také mi hodně pomohl při zakládaní mých stránek, za což jsem mu
velice vděčná.
Nemyslete si však, že jde o bůhvíjak snadnou práci, jak se může na první pohled zdát. Ano,
některé fotografie jsou „v naprostém pořádku“, ale vedle nich tu jsou jiné, které potřebují
nejrůznější úpravy – zesvětlit, ořezat apod. Jedna fotoreportáž vznikne tedy zhruba za hodinu a půl.
Tento koníček mi sice zabírá nějaký ten čas, ale zároveň mě těší stále rostoucí počet jejich
příznivců. A návštěvníky nejsou jen Želečáci! Dokonce si je prohlíží i obyvatelé jiných kontinentů.
Nevěříte? Je to pravda. Kdysi se mi ozval nějaký Američan, který nechal vyrobit pro folklorní
soubor Sokol sv. Pavla v Minnesotě napodobeniny našeho kroje. To ovšem zdaleka není jediný
zahraniční ohlas, např. z Maďarska se mi ozval jeden z potomků rodiny Janhubových, která zde
kdysi před mnoha lety žila.
Budoucnost stránek je ovšem nejistá, skoro jako všechno v dnešní době. Nedokážu říct, zda
mi další studium dovolí věnovat se tomuto koníčku i nadále. Možná pak s pomocí dalších
nadšených fotografů si stránky dokáží udržet svoji sledovanost a budou se moct těšit ze stále
rostoucího počtu příznivců.
Hana Živělová (Adminka)

Upozornění
V poslední době se objevilo několik připomínek občanů, které se týkaly venčení psů a udržování
pořádku na veřejných prostranstvích. Problémem je, že po psech zůstávají na veřejných
prostranstvích nebo v předzahrádkách u domů neuklizené výkaly. I když obec nemá schválenou
vyhlášku, která by úklid výkalů nařizovala, mohli by být majitelé psů trochu ohleduplní a výkaly
po svých čtyřnohých miláčcích uklízet. Jak by se jim asi líbilo, kdyby se vzorně starali o svou
předzahrádku před domem a někdo jiný tam chodil venčit psa, po kterém by nacházeli v záhonu
výkaly. Bylo by dobré, kdyby si tento problém všichni majitelé psů uvědomili a začali se chovat
tak, aby po jejich psech nezůstávalo znečištěné prostranství.
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Dětský národopisný soubor NENKOVJÁNEK
V prosinci roku 2006 mě starosta Nenkovic oslovil s přáním založit tu dětský folklorní
soubor. Přiznám se, že mě to na jedné straně trochu zaskočilo a překvapilo, ale také potěšilo. Dal mi
nějaký čas na rozmyšlenou. To mi tedy nasadil brouka do hlavy! Nejsem rodačka z Nenkovic a
všichni vědí, jaká je rivalita mezi našimi sousedními obcemi. Bylo mi však slíbeno, že soubor
budou moci navštěvovat i děti ze sousedních obcí. To usnadnilo moje rozhodování. Nabídku jsem
nakonec přijala také díky tomu, že mi pomoc přislíbila kolegyně a kamarádka Radka Seďová.
V lednu se konala první schůzka, na kterou přišlo patnáct dětí. To byl docela úspěch!
Doufala jsem jen, že vydrží. Začali jsme jednoduchými hrami, písničkami a tanečky. Děti byly
šikovné a šlo jim to velice dobře. Chtěla jsem, aby se trochu „otrkaly“ a přijali jsme pozvání na
dětskou besedu u cimbálu ve Ždánicích. Účastnily se jí totiž i okolní soubory. Po počátečním
ostychu, se zapojily do tance a soutěží všechny děti. Některým se ani nechtělo domů. Jen nás
mrzelo, že jsme ještě neměli kroje. Ukázalo se taky, že budeme muset mít nějaký název. Tak začalo
velké hlasování. Nakonec zvítězil těsně Nenkovjánek před názvem Děcka z dědiny.
První veřejné vystoupení nás čekalo v květnu. Rodiče vyhověli mému přání a pořídili dětem
jednoduché kroje, ve kterých by se jim dobře tancovalo. Nebyla to právě levná záležitost a jsem jim
za to moc vděčná. Naše premiérové vystoupení ke Dni matek na kulturním domě v Nenkovicích se
dětem vydařilo. V nových krojích jim to moc slušelo. Doprovázela nás cimbálová muzika Babí lom,
která slíbila další spolupráci.
Od založení souboru uplynuly již téměř dva roky a nyní sem chodí 26 dětí ve věku 5-12 let.
Máme za sebou řadu vystoupení nejen při různých příležitostech v našich obcích. Vystupovali jsme
také na velkých folklorních festivalech v Krumvíři a Dambořicích. Děti z našeho kroužku se
úspěšně zúčastňují soutěží ve zpěvu lidových písní. Kluci se učí tančit verbuňk s Michalem
Závodným z Archlebova. S příznivým ohlasem se setkaly také naše loňské vánoční koncerty.
Peníze, které se na nich vybraly, jsme věnovali postiženému děvčátku, Natálce Kuchynkové
z Vracova, na zakoupení speciální židličky. Teď se pilně připravujeme a těšíme na nový vánoční
koncert.
Nakonec bych chtěla vyjádřit poděkování Obecnímu úřadu v Nenkovicích, rodičům a
prarodičům dětí za podporu a pomoc a cimbálové muzice Babí lom za spolupráci při všech
vystoupeních. Bez nich by se nám tak dobře nezpívalo a netancovalo!
Jaroslava Macháčková
vedoucí souboru

Noc s Andersenem
V pátek 3.4.2009 proběhne v místní knihovně další ročník celostátní akce Noc s Andersenem.
Pro děti bude opět nachystána spousta soutěží, kvízů a jiná překvapení, budeme předčítat z pohádkových
knih i knížek pro mládež. S sebou si děti přinesou spacáky a karimatky a společně přespí v prostorách
knihovny do sobotního rána, kdy celá akce skončí. Cílem našeho "nocování" je vzbudit v dětech zájem o
četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání.
Přihláška a bližší informace budou k dispozici v březnu v místní knihovně.

Mateřská škola děkuje panu
Vladimíru Skalickému za dodání
hraček do školky
a panu Karlu Kolajovi za opravu
poškozených hraček.

Obecní úřad Želetice koupí pro místní
muzeum kordulu ke kroji pro figurinu
muže. Kordule může být i starší nebo
poškozená.
Více informací vám sdělí starosta.
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2009
Muži
Sobota 28.3.

Svatobořice „B“ – Želetice

15:00

Neděle 5.4.

Želetice – Strážovice

15:30

Neděle 12.4.

Ždánice – Želetice

15:30

Neděle 19.4.

Želetice – Sobůlky

16:00

Neděle 26.4.

Dolní Bojanovice – Želetice

16:00

Neděle 3.5.

Želetice – Prušánky

16:30

Neděle 10.5.

Terezín – Želetice

10:00

Neděle 17.5.

Želetice – Kostelec

16:30

Neděle 24.5.

Bohuslavice – Želetice

16:30

Neděle 31.5.

Želetice – Milotice „B“

16:30

Neděle 7.6.

Nenkovice – Želetice

16:30

Neděle 14.6.

Želetice – Násedlovice

16:30

Žáci

Přípravka

Neděle 5.4.

Želetice – Mikulčice

Neděle 12.4.

Volno

Neděle 19.4.

Želetice – Starý Poddvorov

Neděle 26.4.

Volno

Neděle 3.5.

Želetice – Dambořice

Neděle 10.5.

13:00

Sobota 4.4.

Vacenovice – Nenkovice

13:30

Neděle 12.4.

Nenkovice – Kostelec

13:30

Sobota 18.4.

Vlkoš – Nenkovice

16:00

Neděle 26.4.

Nenkovice – Šardice „B“

14:00

14:00

Neděle 3.5.

Vracov – Nenkovice

10:30

Terezín – Želetice

13:30

Neděle 10.5.

Nenkovice – RSM HoŠa „B“

14:30

Neděle 17.5.

Želetice – Uhřice

14:00

Sobota 16.5.

Lužice – Nenkovice

14:30

Neděle 24.5.

Čejč – Želetice

14:00

Neděle 24.5.

Nenkovice – Kyjov „B“

14:30

Neděle 31.5.

Želetice – Žarošice

14:00

Neděle 31.5.

Starý Poddvorov – Nenkovice

14:00

Sobota 6.6.

Dolní Bojanovice – Želetice

15:00

Neděle 7.6.

Nenkovice – Milotice

14:30

Neděle 14.6.

Násedlovice – Želetice

14:00

Neděle 14.6.

Svatobořice – Nenkovice

10:00

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.
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