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Zateplení budovy OÚ
Začátkem tohoto roku se zastupitelé dohodli na podání žádosti o dotaci z krajského Programu
obnovy venkova na dokončení rekonstrukce budovy Obecního úřadu. Naše žádost byla
vyhodnocena kladně a obec získala dotaci ve výši 152.000,- Kč. V květnu se započalo s výměnou
sklepních oken a s pracemi na zateplení přední části budovy. Po dokončení fasády se upravil
přístupový bezbariérový chodník k budově, který byl rozšířen o parkovací místa pro jízdní kola.
Celkové náklady na všechny stavební práce ještě nejsou vyčísleny, výměna sklepních oken a
zateplení s fasádou si vyžádaly náklady ve výši 334.000,- Kč. V současné době nám zbývá
umístit před budovu betonové stojany na jízdní kola a úřední desku Obecního úřadu spolu
s poštovní schránkou.

Rekonstrukce kulturního domu
Obec se v loňském i letošním roce pokoušela získat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie
na kompletní rekonstrukci kulturního domu. Na odbor Regionální rady v Brně byly ve dvou
výzvách podány žádosti, které ale nebyly, i díky vysokým nákladům na rekonstrukci, které se
blížily k částce 9 mil. Kč, úspěšné a tudíž nebyly vybrány k financování. Náš připravený projekt
počítal s využitím celého kulturního domu, včetně sklepů, ve kterých by díky novému
samostatnému venkovnímu vchodu vznikly vhodné prostory pro místní spolky. V současné době
jsme na kulturním domě u vchodu do sklepa postavili zídku s dveřmi, aby byly sklepy
nepřístupné. Do budoucna se chceme pokusit získat finance alespoň na rekonstrukci nadzemních
částí kulturního domu, aby se mohly kulturní akce odehrávat ve vyhovujících prostorách.
K tomuto by nám měla napomoci i žádost o dotace na vnitřní vybavení (zakoupení nových stolů a
židlí) kulturního domu, kterou jsme podali do programu LEADER, jehož výsledky by měly být
známy do konce července. Dle podmínek tohoto dotačního programu má naše žádost velkou
šanci na úspěch.

Novinky z místního muzea
Vlastivědné sbírky našeho muzea se stále rozrůstají. Čas od času se najde něco zajímavého, co
nám v muzeu ještě chybí a co nám poodhalí další část historie naší obce. Děkuji všem místním
občanům, kteří místo jednoduchého úklidu do popelnice, nabízí tyto věci buď k opravě, nebo
přímo k výstavě. Staré dětské hračky, panenky, obrazy, knížky, nebo dřevěné gramofony, první
žehličky na elektriku, řezačka slaměných došků nebo vstupenky z místního kina, to je jen část
našich novinek.
Teprve před málo týdny se nám podařilo získat, po upozornění jednoho návštěvníka z Čech na
internetovou aukci, starou pohlednici Želetic z roku 1908. Tuto pohlednici jsme pořídili za 500,Kč. Jednu třetinu pohlednice tvoří mladý krojovaný pár, který je ukázkou kroje z této doby. Na
druhé části je celkový pohled na obec a spodní třetina pohlednice sloužila pro napsání vzkazu,
nebo pozdravu. Pohlednice je zaslaná z pošty ve Strážovicích (v této době u nás pošta ještě
nebyla) panu J. Prokešovi, obchodnímu příručímu, toho času v Padochoři, pošta Zbejšov.
Pohlednici také zdobí krásná poštovní známka z roku 1908 s Františkem Josefem I. Od místních
občanů jsme získali také další pohlednici s celkovým pohledem na obec, podle známky pochází
rovněž z doby Rakouska-Uherska.
O existenci těchto vzácných pohlednic jsme neměli tušení a určitě budou patřit k vzácným
dokladům o historii naší obce.
V přízemí, u vstupu do muzea, a podél schodiště jsme nechali všechny fotografie zarámovat do
zasklených rámů. V muzeu přibylo 6 kusů nových výstavních stojanů na příležitostné výstavy a
několik sádrokartonových krychlí a kvádrů, které budou sloužit také k těmto účelům.
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Úklid a údržba obce
V letošním roce zaměstnává Obecní úřad opět pracovníky na úklid obce – dva muže a jednu
ženu. Tito pracovníci zajišťují především sečení trávy, úklid veřejných prostranství a různé
opravy a úpravy obecního majetku. V měsíci červnu si ale většina z nás určitě všimla toho, že se
v ulicích objevilo pracovníků více. Na základě zákona č.111/2006 Sb. mají občané, kteří pobírají
sociální dávky, povinnost odpracovat měsíčně určitý počet hodin při úklidu obce. Jedná se o tzv.
Veřejnou službu, kdy vykonávají tyto práce pro obec zdarma. Vzhledem k současné situaci na
trhu práce se s těmito lidmi budeme zřejmě setkávat i nadále.

Sběr starého papíru v MŠ
Do loňského roku organizovala
Mateřská škola ve spolupráci
s Obecním úřadem sběr starého
papíru. Od roku letošního, díky
problémům
s odbytem
druhotných surovin, už tento sběr
neprobíhá. To ale neznamená, že
by se papír neměl třídit! Ti z vás,
kdo starý papír třídíte, ho
prozatím dávejte do kontejnerů na
tříděný odpad, které jsou v obci
na třech místech. Pokud někdo
přinese starý papír do Mateřské
školy, určitě nebude odmítnut,
protože papír je zatím kam
ukládat. Pokud během roku
nastane
zlepšení
situace
s odbytem starého papíru, bude
sběr papíru v MŠ pokračovat tak,
jak bývalo zvykem, i se sběrem
po obci.

Sběr tříděných odpadů
V naší obci máme rozmístěny kontejnery na tříděný
odpad na třech místech. Na každém barevně označeném
kontejneru jsou navíc informace o tom, kdy se který
kontejner vyváží a co se do kontejneru může dávat a co
ne. Je škoda, že spousta lidí si tohoto nevšimne, protože
se u kontejnerů objevují věci naprosto nevhodné ke
třídění, které by měly skončit v popelnici. Navíc někdy
okolí kontejnerů připomíná smetiště uprostřed obce. Je
snad tak těžké vhodit odpady až do kontejneru a
nezanechávat je před kontejnerem? Je pravdou, že
někdy byly kontejnery plné, ale těchto případů bylo
poskrovnu, kdežto kontejnery jsou obloženy odpadky
neustále. Tento nepořádek pak musí zaměstnanci obce
po některých „vzorných občanech“ soustavně uklízet.
Pokud by někdo potřeboval do kontejneru uložit větší
množství tříděných odpadů (nejrozšířenější je sklo při
výměně oken), může si na Obecním úřadě půjčit klíče a
kontejner si otevřít. O tom, že valná většina z nás
odpady poctivě třídí, svědčí skutečnost, že v loňském
roce bylo v obci vytříděno 23,3 tun odpadů.

Automatizace knihovny
Na žádost knihovnice, paní Chromečkové, a doporučení Městské knihovny Hodonín podala obec
žádost o dotaci na zajištění automatizace Místní knihovny. Tato automatizace spočívá ve
zpracování celé knihovní a výpůjční agendy na počítači. Ministerstvo kultury, které má dotační
program VISK 3 na starosti, vybralo naši žádost k financování a získali jsme dotaci ve výši
37.000,- Kč. Do knihovny byly zakoupeny dva nové počítače, z nichž jeden bude sloužit
veřejnosti a druhý paní knihovnici ke zpracovávání knihovnických údajů. Celkové výdaje na
zajištění automatizace knihovny se vyšplhaly do výše 57.245,- Kč. Věříme, že se nám podaří
zpracovat evidenci všech knih do konce roku, aby již od ledna 2010 byl nový systém funkční.
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Zhodnocení uplynulé fotbalové sezóny
Sezónu 2008 / 2009 lze hodnotit z mnoha úhlů pohledu. Fotbalový fanoušek určitě jako
první vidí ne moc slavné výkony mužů v jarní sezóně, ale nejsou to jenom muži, ale i ostatní, u
kterých jsme si mohli všimnout řady změn jak k lepšímu tak někdy bohužel pro nás i k horšímu.
První velkou změnou, týkající se nejmladší věkové kategorie přípravky, bylo jejich
převedení pod hlavičku Sokola Nenkovice. Ti pro naše nejmenší vytvořili výborné podmínky a
navázali tak na naši čtyřletou práci s mužstvem. Nenkovice tím získali výhodu registrace všech
dětí do Nenkovic a do budoucna jim odpadnou tahanice o jejich kluky. Sportovní úspěchy
přípravky jsou nejlepší za celou jejich existenci. Výsledkem je třetí místo s malou ztrátou na
první Šardice, které jsme mimochodem doma porazili. Nejlepší střelec je Martin Černohorský ze
Stavěšic s 40 brankami a Adam Pánek ze Želetic s 30 brankami. Mezi další opory mužstva patří
další naši hráči Pavlína Horáková a Martin Šimeček z Želetic a David Kinský z Dražůvek.
Ostatní kluci jsou již Nenkovic z kterých nejvíce vyniká brankář Robin Spěvák, který byl
v okresní halové lize přípravek několikrát vyhlášen jako nejlepší brankář.
V kategorii žáků došlo ke změně v trenérské dvojici. Tomáše Luskače s Vaškem
Skalickým nahradil František Marada a Milan Přikryl. Mužstvo žáků se tak jako poslední roky
pohybovalo na špici okresní soutěže. Bohužel jsme nezvládli utkání jara o první místo se Starým
Poddvorovem, ve kterém jsme vedli již 4:1 ještě 17 minut před koncem, ale po neuvěřitelných
chybách a smůle jsme ho ještě nakonec prohráli 4:7. Neúspěch v tomto zápase nás poznamenal a
ztratili jsme ještě body za remízy s Terezínem a Žarošicemi a již před posledním zápasem
v Násedlovicích, který jsme prohráli, bylo rozhodnuto o ukončení „pouze“ na třetím místě. I tak
je to úspěch, protože po odchodu šesti kluků nejstaršího ročníku minulého roku v to před sezónou
nikdo nedoufal. V mužstvu bych pochválil hlavně kapitána Rudu Strmisku, který šel ostatním
příkladem jak v docházce na tréninky tak svou bojovností v zápasech a zaslouženě se stal spolu
s Danielem Rausem ze Stavěšic nejlepším střelcem s 33 brankami. Právě jen tito dva z mužstva
odchází do dorostu, takže v příští sezóně bychom měli opět bojovat o nejvyšší příčky.
Další velkou změnou v minulé sezóně bylo zrušení mužstva dorostu. To bylo velké
zklamání pro ty, kteří loni sledovali, jak náš dorost neměl v III třídě konkurenci a jednoznačně ji
vyhrál. Z mužstva odešli předčasně čtyři kluci do Nenkovic a hostování ukončili kluci ze Ždánic.
Skončili i trenéři František Gavenda a Petr Zálešák a ikdyž by do mužstva přišlo 6 kluků ze žáků
stáli jsme před klíčovým rozhodnutím co dál. Rozhodli jsme se, a nyní víme, že to bylo špatně,
zrušit a rozpustit kluky do jiných oddílů na hostování. Výsledkem bylo to, že kluci většinou
nehráli, zanevřeli na fotbal u nás a někteří se již do Želetic nikdy nevrátí! Muži nemohli být
nikým z dorostu doplňování a o nějakém omlazování mužstva mužů si tak fanoušci mohli a
budou muset dál jen nechat zdát.
Mužstvo mužů také prošlo řadou změn. Nastoupila nová trenérská dvojice František
Mareček a Milan Macháček a na hostování přišlo několik nových opor jako například Dušan
Adamec a Jiří Fojtík ze Žarošic, Petr Venera z Křižanovic, na podzim brankář Tibor Toman
z Kobylí a na jaře brankář Martin Ruban ze Ždánic. Podzim jsme začali velmi dobře a po třech
zápasech jsme měli 9 bodů. Trénovat se začalo dvakrát týdně a i výsledky, až na pár zápasů, byli
dobré. Po podzimní části jsme přezimovali na 6. místě. Na jaře jsme však začali sérii těžkých
utkání s mužstvy z čela tabulky a vše jsme ze začátku, kromě Sobůlek, prohráli. Na našich
výkonech se začala projevovat nedokonalá zimní příprava a nervozita ze špatných výsledků.
Přestalo se dařit, přišla zranění a tresty za vyloučení. Všichni věřili v obrat, který však
nepřicházel a tak se nakonec z toho stal boj o udržení a bohužel pro fanoušky mnohdy smutná
podívaná.
V další sezóně nás čekají nové změny, které doufejme, pomohou ke zlepšení situace ve
fotbale i mimo něj u nás v Želeticích. Znovu jsme přihlásili dorost. Na trenérských postech se
vymění pozice. Žáky opět povede Tomáš Luskač a do dorostu se přesune František Marada
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s Milanem Přikrylem. O vedení mužů se v době psaní tohoto článku ještě nerozhodlo, ale
doufejme, že ten, kdo ho povede, dá mužstvo dohromady a dokáže navázat na úspěchy, které
jsme měli.
Závěrem chci za všechny, kdo do fotbalu děláme, poděkovat všem, kteří nás podporují,
kteří nám radí, kteří nám pomáhají a kteří nám opravdově fandí.
Hodnocení napsal ing.Marada František

Komplexní pozemkové úpravy
Práce na pozemkových úpravách pokračovaly i v letošním roce. Během uplynulého pololetí
proběhlo několik jednání s vlastníky pozemků o jejich novém uspořádání. Projektantovi se po
zdlouhavých jednáních s některými vlastníky podařilo uspořádat pozemky tak, aby s jejich
umístěním potřebná část vlastníků souhlasila. V současné době je aktualizovaný soupis nároků a
zpracovaný návrh pozemkové úpravy po dobu 30 dnů vystaven v kanceláři Obecního úřadu
k nahlédnutí případným zájemcům. Na úterý 25. srpna svolal Pozemkový úřad na Kulturní dům
v Želeticích závěrečné jednání, na kterém budou zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy a
účastníci budou seznámeni s návrhem. Pokud nebudou k tomuto návrhu vzneseny z řad vlastníků
pozemků námitky, mělo by být posléze vydáno rozhodnutí a pozemkové úpravy by byly spolu
s novou katastrální mapou zaneseny do katastru.
Bohužel v katastru zůstává stále velké množství zemřelých nebo neznámých vlastníků a Obecní
úřad ve spolupráci s Pozemkovým úřadem dohledává případné dědice nebo příbuzné majitelů.
Tato práce je velmi časově náročná a zdlouhavá. Největším problémem je pak přesvědčit
pozůstalé po zemřelých vlastnících o otevření dědického řízení. Naštěstí návrh na dědické řízení
může k soudu podat i Obecní úřad, k čemuž zřejmě budeme v budoucnu přistupovat.

Odkanalizování obce a výstavba čistírny odpadních vod
Naše obec po dohodě s Nenkovicemi a Dražůvkami podala žádost o dotace na vypracování
projektové dokumentace k územnímu řízení na akci Odkanalizování obcí Želetice, Nenkovice,
Dražůvky. Tato připravovaná dokumentace, na jejíž pořízení nám byly schváleny dotace ve výši
450.000,- Kč, by měla řešit odkanalizování všech tří obcí a výstavbu čistírny odpadních vod,
která by se měla v budoucnu nacházet na území naší obce. Spojení tří obcí do jednoho projektu
vychází z plánů Krajského úřadu. Současná legislativa začíná i menší obce našeho typu nutit
k výstavbám čistíren. Vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům na realizaci celé akce a
tudíž nutnosti získání dotací, dnes můžeme s určitostí říci, že to bude akce na několik příštích let,
ale projektovou dokumentaci je třeba mít připravenou.

VÍTE, ŽE…..?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

před 125 lety byly do kostela pořízeny obrazy křížové cesty
před 80 lety zřídil Sokol v Želeticích ve cvičebním sále kino
před 65 lety byl v obci založen fotbalový klub SK Želetice
před 50 lety byla otevřena nová budova MNV v domě číslo 12
před 45 lety bylo slavnostně otevřeno nové hřiště u lesa
před 40 lety byl v obci postaven kravín a skleníky JZD
před 30 lety navštěvovalo místní MŠ 35 dětí
před 15 lety byly u pomníku padlých odstraněny smuteční vrby
před 15 lety bylo v obci 518 obyvatel
str.5

Zpravodaj Želetic

Chov ovcí na Ždánském panství a v Želeticích
V loňském roce se v Želeticích Na Adamcích, po mnoha desítkách let, objevilo stádo ovcí
vypásající jejich stráně. K tomuto kroku přistoupila Správa chráněné krajinné oblasti Pálava,
která má zdejší území ve své správě. Pro pasení ovci byly vytipovány dvě lokality. Ve stádu, které
se Na Adamcích nacházelo bylo 50 ovcí a asi 10 koz. Tento rok by měli botanici ze správy
chráněné krajinné oblasti provádět průzkum a hodnocení vloni vypaseného území, aby rozhodli,
zda je lepší území kosit nebo nechat spásat ovcemi. A poněvadž není pamětníků pasení ovcí u nás
na katastru, musíme zalistovat ve starých zápisech, abychom se dověděli, jak to s chovem ovcí
v Želeticích a na knížecím panství vypadalo.
Liechtensteini na Ždánsku vlastnili osm dvorů, které měly rozlohu 2 132 ha. Dvory měly
od 120 až do 320 ha půdy. V roce 1796 se uvádí na Ždánsku 6 000 kusů panských ovcí, v roce
1836 se vykazuje 5 600 panských a 1 391 poddanských ovcí. Kníže Alois z Liechtensteina
nakoupil v cizině ovce plemene peduánského a merinového, které křížil s domácím plemenem,
aby docílil lepší vlny. Chov ovcí se v tom čase měl stát prvním zdrojem jeho příjmů. Na
ždánském panství bylo mnoho ladem ležící půdy vhodné pro pastvu, zvláště u Želetic, Uhřic,
Ostrovánek, Dambořic a nejvíce u Násedlovic.
Tam, kde se chovaly vyšší stavy ovcí, bylo nutné pro ně zřizovat zvláštní dvory zvané
ovčíny, s nimiž se setkáváme již v roce 1617 v Násedlovicích, v roce 1630 v Uhřicích a v roce
1637 i v Želeticích. Ale již v roce 1578, kdy se uvádí první zmínka o dvoru v Želeticích, je zde
chováno 600 kusů ovcí, v Dambořicích 800 kusů a v Násedlovicích dokonce 1 600 kusů. Malá
náročnost a velká užitkovost ovcí způsobila oproti předbělohorské době velké zvýšení jejich
chovu. Za prodané ovce a vlnu se tržilo více jak za skot či vepře. Ovčí mistr, jak zněl název
panského ovčáka, se stal na velkostatcích nejlépe placenou silou. Míval i lepší byt. Své odborné
znalosti však musel prokazovat ve zvláštní zkoušce odborné způsobilosti. Na Ždánsku nad
chovem ovcí bděl zkušený hospodář a odborník, inspektor Rieder. Ten poručil ždánskému
vrchnímu oběžníkem z 23. května 1796, aby vyslovil uznání ovčáckému mistru v Želeticích za
osvojení patřičných vědomostí a zušlechťování chovu. Zároveň mu poukázal jako odměnu vědro
piva.. Dále Rieder vyzval vrchního, aby při správní schůzi všech ovčáckých mistrů ujistil
odměněného také knížecí spokojeností a milostí, aby ostatní ovčáci po takové odměně také
zatoužili.
Ovčáci měli pověst i jako léčitelé dobytka, ale radili a pomáhali také nemocným lidem.
Vedle různých výhod měli ovčáci svobodu, že směli chovat vepře a drůbež, pro které se jim
hodily zásoby ovsa určeného pro zásyp ovcím. Hojně ho sypali svým husám a vepřům, až na
tento nešvar upozornil inspektor Rieder dvorní kancelář. Odtud potom vyšel 18. října 1796
zvláštní rozkaz, který zarazil ovčákům zvláště přemrštěný chov vepřů. Ovčákům povoloval ročně
odchovati jen 4 selata, která nesmí být chována v ovčíně ani pobíhat po dvoře, ale musí být
chována na zvlášť uzavřených místech.
Výnosnost chovu ovcí vedla k jejich početnímu zvyšování až na samé meze únosnosti.
Problémem nebyla jejich zimní obživa jako letní. Protože vrchnosti záleželo více na ovcích než
na skotu, opatřovali si ovčí pastviny tím, že ovcím postupovali pastviny ležící na rovině, vhodné
pro skot a koně, výměnou za kopcovité plochy hodící se pastvě lépe.
V roce 1789 byla zakázána pastva panských ovcí na obecních strmiskách a tak nápor na
obecní pastviny vyvrcholil i v soudních rozepřích. Také obec Želetice se soudila se ždánskou
vrchností o pastviny od konce 18. století. Rozepře se protáhly až do poloviny 19. století.
V roce 1797 byla v Bučovicích zřízena továrna na vlněné zboží, která byla dobrým
odběratelem vlny z knížecího panství na Ždánsku. Také úřady na knížecí popud nabádaly hlavně
chudé a velmi potřebné poddané na ždánském a bučovickém panství ke spřádání vlněné příze,
čímž by tito získali lepší obživu. Sám inspektor Rieder s faktorem zmíněné továrny Židem
Markusem Marečkem vyjednával podmínky odběru přediva. Toto vydával Mareček společně
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s vřeteny a kolovraty, které měl na skladě. V důsledku toho se na ždánsku ujalo přadlectví,
kterým se četné rodiny zaměstnávaly skoro celých sto let až do zrušení továrny.
Na Ždánsku se udržel chov ovcí až do šedesátých let 19. století. V roce 1862 byl ve
Ždánicích postaven cukrovar a začala se pěstovat cukrovka. Na pěstování této plodiny se začala
využívat půda na bývalých vysušených rybnících, která do té doby sloužila jako pastvina. Tím
chov ovcí zanikl.
Farní Charita děkuje všem
štědrým dárcům, kteří při
sbírce dne 8.7. na pomoc
postiženým povodněmi
přispěli částkou 9.110,- Kč a
velkým množstvím čistících
a dezinfekčních prostředků.

Vedle cesty do zmole bylo nedávno odklizeno smetí, které
tam někteří z občanů navozili. Celý tento travnatý
neobdělávaný prostor bude dvakrát ročně mulčován a
udržován. Chtěl bych upozornit ty, kteří by tam chtěli smetí
znovu vozit, že jejich jednání bude řešeno jako přestupek.
Pavel Planeta, starosta

Karneval

Ostatková zábava

Den dětí

Den dětí

Noc s Andersenem

Pálení čarodějnic
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – podzim 2009
Muži
Neděle 9.8.

Želetice – Lovčice

16:30

Neděle 16.8.

Lužice – Želetice

16:30

Neděle 23.8.

Želetice – Svatobořice „B“

16:30

Neděle 30.8.

Terezín – Želetice

10:00

Neděle 6.9.

Želetice – Nenkovice

16:30

Neděle 13.9.

Sobůlky – Želetice

16:00

Neděle 20.9.

Želetice – Strážovice

16:00

Neděle 27.9.

Prušánky – Želetice

16:00

Neděle 4.10.

Želetice – Kostelec

15:30

Neděle 11.10.

Dolní Bojanovice – Želetice

15:00

Neděle 18.10.

Želetice – Milotice „B“

15:00

Neděle 25.10.

Násedlovice – Želetice

14:30

Neděle 1.11.

Želetice – Věteřov

14:00

Neděle 8.11.

Lovčice – Želetice

14:00

Žáci

Dorost

Neděle 9.8.

Želetice – Bukovany

14:00

Sobota 8.8.

Želetice – Radějov

16:30

Neděle 16.8.

Uhřice – Želetice

14:00

Neděle 16.8.

Sobůlky – Želetice

13:45

Pátek 21.8.

Želetice – Starý Poddvorov

17:00

Neděle 23.8.

Želetice – Věteřov

13:30

Pátek 28.8.

Želetice – Moravský Písek

17:00

Neděle 30.8.

Vlkoš – Želetice

14:15

Pátek 4.9.

Svatobořice – Želetice

17:00

Neděle 6.9.

Želetice – Domanín

13:30

Neděle 30.8.

Terezín – Želetice

13:30

Neděle 6.9.

Volno

Neděle 13.9.

Sobůlky – Želetice

10:00

Neděle 13.9.

Moravany – Želetice

13:45

Neděle 20.9.

Želetice – Prušánky

13:30

Sobota 19.9.

Želetice – Ježov

16:00

Sobota 26.9.

Dolní Bojanovice – Želetice

13:45

Neděle 27.9.

Prušánky – Želetice

13:45

Neděle 4.10.

Želetice – Čejč

13:00

Sobota 3.10.

Želetice – Kostelec

15:30

Neděle 11.10.

Dambořice – Želetice

10:00

Neděle 11.10.

Ždánice – Želetice

12:45

Neděle 18.10.

Želetice – Milotice

12:30

Sobota 17.10.

Želetice – Lipov

15:00

Neděle 25.10.

Násedlovice – Želetice

12:00

Neděle 25.10.

Bzenec „B“ – Želetice

12:45

Neděle 1.11.

Želetice – Žarošice

11:30

Středa 28.10.

Lužice – Želetice

14:30

Sobota 7.11.

Bukovany – Želetice

11:45

Sobota 7.11.

Želetice – Lovčice

14:00
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