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Váţení spoluobčané,
stojíme společně opět na prahu nového roku s očekáváním, co
nám tento nový rok přinese. Ten uplynulý přinesl spoustu
událostí, o kterých se bude určitě ještě nějakou dobu hovořit.
Především to budou nevyzpytatelné rozmary počasí, kdy byly
některé oblasti republiky v letních měsících postiţeny ničivými
povodněmi a v prosinci jsme zase měli moţnost uţít si pořádnou
zimu, kdyţ padlo několik teplotních rekordů. Určitě je nutné z událostí v roce 2010 zmínit
volby do Parlamentu ČR, zastupitelstva obce a v našem regionu i do Senátu Parlamentu ČR.
Média uplynulý rok nazvala rokem supervolebním. Nově vytvořená vláda se musí potýkat
s nelibostí občanů při sniţování platů v rámci úsporných opatření. V poslední době se velmi
sledovanou záleţitostí staly hromadné výpovědi lékařů v nemocnicích.
Mnoho událostí přinesl rok 2010 i v naší obci. Byly dokončeny komplexní pozemkové
úpravy, v podzimních měsících se započalo s pracemi na likvidaci více neţ 100 let staré
ţelezniční trati Ţdánice – Uhřice. Zřejmě tou nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce
kulturního domu, která snad přispěje k větší spokojenosti návštěvníků zde pořádaných akcí.
Jistě jste si všichni všimli, ţe Zpravodaj Ţeletic vychází v nové podobě. Od roku 2003, kdy
začal obecní úřad Zpravodaj vydávat, vycházel pololetně. Od tohoto čísla jsme se rozhodli
vydávat Zpravodaj jednou ročně tak, aby shrnul všechny události a dění v obci za celý
předchozí rok. Také se snaţíme o jeho nové grafické zpracování a rozšíření. Věříme, ţe se
vám Zpravodaj v nové podobě bude líbit a zůstanete jeho věrnými čtenáři.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se aktivně podílí na pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí, protoţe bez jejich obětavé pomoci by se nám jistě nedařilo
udrţet vysoko nastavenou úroveň těchto akcí.
Všem občanům Ţeletic přeji do roku 2011 pevné zdraví, zdravou mysl a především spoustu
obyčejného lidského štěstí v osobním ţivotě.
Pavel Planeta, starosta

Změny v údrţbě komínů
Dne 1.ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách
poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády
nahrazuje vyhlášku č.111/1981 Sb. a stanoví podmínky poţární bezpečnosti při provozu
spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a
kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování
komína.
Oproti původně platné vyhlášce se výrazně zmírnily poţadavky na kontroly spalinových cest.
V případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva
s výkonem do 50 kW, je povinnost provádět čištění třikrát ročně. V případě plynných paliv
jsou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez
ohledu na výkon připojeného spotřebiče.
V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních
pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:
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Čištění – to si můţe kaţdý majitel nemovitosti s topidlem do 50 kW provádět sám. Dle
nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.
Kontrola spalinové cesty, tj. komínu – tu musí vţdy provádět osoba odborně způsobilá, tj.
kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.
Se svými ţádostmi o provedení kontroly komína se můţete obracet na pana Trávníka
z Mutěnic, tel: 776 266 952 nebo pana Bačíka z Bukovan – tel: 604 830 662.

Mužáci v roce 2010
Rok s rokem se schází a my vám
přinášíme malé ohlédnutí za naším účinkováním
v uplynulém roce. Již tradičně se snažíme oživit
dění v naší dědině, a proto jsme na jaře na
velikonoční pondělí vyrazili v krojích „na
šlahačku“ , v létě jsme zazpívali na pravidelném
setkání farníků na farním dvoře. Samozřejmě
jsme byli v krojích aktivními účastníky hodového
průvodu a potom jsme zazpívali naší krojované
mládeži k tanci několik zapomenutých
zavádkových písniček. Podzimní účast na křtu mladých vín nám bohužel překazila oprava
kulturního domu. Zaplať pánbůh za ni, doufáme, že si to vynahradíme v letošním roce. Vánoční
čas jsme jako vždy oslavili štěpánským koledováním a potom si společně s našimi kamarádkami
ze Bzence zazpívali u vánočního stromu. V krojích jsme se také zúčastnili slavnosti Božího Těla,
kde probíhalo fotografování do knihy Kroje na Kyjovsku, která by měla být vydána v roce 2011 u
příležitosti Slováckého roku v Kyjově. Naše družstvo se také prezentovalo na soutěži o nejlepší
guláš. I když nezískalo umístění na stupních vítězů, guláš byl snězený během chvilky, takže
špatný asi nebyl. Jako každý rok proběhlo za naší účasti setkání mužských sborů Ždánicka,
tentokrát začátkem července ve Věteřově. Naše „sláva“ se šíří i za hranice regionu, a tak nás
pozvali zazpívat na své setkání mužáci z Vacenovic. Tato akce, kde jsme se seznámili s dalšími
výbornými mužskými sbory, se konala ve Vacenovicích na Rúdniku. Koncem srpna se tradičně
koná sešlost lidu na Babím lomu. Také tam jsme zpěvem prezentovali naši obec. V září jsme
zazpívali na hodech v Dražůvkách „pod májú“. Konec roku je vždy věnován hlavně adventním a
vánočním svátkům a náš sbor přispěje pro dobrou náladu zpěvem koled i v Hovoranech,
Kelčanech a Dražůvkách. Co nás čeká v roce 2011? Už 15. ledna pořádáme na KD besedu u
cimbálu, kam jsme na oplátku pozvali mužské sbory z Vacenovic a Archlebova. Přijďte si nás
nejenom poslechnout, ale také si s námi zazpívat. Další akce proběhnou u nás doma jako každý
rok - Velikonoce, farní dvůr, Štěpán. V květnu naplánovali členové Ždáničanu májovou veselici,
na kterou nás pozvali. Určitě se v srpnu společně s dalšími krojovanými zúčastníme slavnosti
Slovácký rok v Kyjově a stěžejní akcí nejen pro nás bude určitě sjezd rodáků v Želeticích
v červenci.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, klidu a úspěchů v novém roce, děkujeme všem, kteří
nás podporují a těšíme se na setkání s nimi v roce 2011.
Členové mužského sboru
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Digitalizace katastrální mapy

Daň z nemovitosti

V loňském roce započal katastrální
úřad provádět práce na obnově
katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do
digitální podoby, tzv. digitalizaci
katastrální
mapy.
Obnova
katastrálního operátu je vyvolána
potřebou vést katastrální mapu i
písemné údaje katastru nemovitosti
v digitální (počítačové) podobě.
Tato
digitalizace
se
provádí
v intravilánu obce, kde neproběhly
pozemkové
úpravy,
protoţe
výsledkem pozemkových úprav je
nová digitální katastrální mapa
extravilánu
obce.
Obnovou
katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická
ani
jiná
práva
k nemovitostem.
V současné době jsou stále pozemky
v intravilánu obce vedeny ve dvou
číselných
řadách
–
v katastru
nemovitostí
(KN
parcely)
a
v pozemkovém katastru (PK parcely).
U této dvojí evidence dochází mnohdy
k překrývání výměr jednotlivých
číselných řad a k duplicitním zápisům.
Při obnově katastrálního operátu se
parcely zpravidla označují novými
parcelními čísly a zavedou se výměry
parcel vypočtené ze souřadnic
grafického počítačového souboru.
Postup při digitalizaci bude odlišný od
provádění pozemkových úprav, kdy
byli zváni všichni majitelé pozemků
k podání námitek. Jednotliví vlastníci
nemovitostí budou k revizi údajů
zváni jen ve zvlášť odůvodněných
případech. Nová katastrální mapa
bude vyloţena v obci k veřejnému
nahlédnutí. Během stanovené doby
budou
mít
všichni
vlastníci
nemovitostí moţnost vznést k této
nové mapě připomínky. Práce na
digitalizaci katastrální mapy by měly
být dle předpokladu ukončeny do
konce roku 2011.

Ukončením komplexních pozemkových úprav
na katastru obce došlo k zásadní změně
v platbě daně z nemovitosti. U všech pozemků,
u kterých proběhly pozemkové úpravy, platí
daň z nemovitosti vlastník pozemku. Pokud
vlastníte pozemky v jiném katastrálním území,
v němž pozemkové úpravy dosud neproběhly,
může daň z nemovitosti platit na základě řádné
nájemní smlouvy nájemce.
Přiznání k dani z nemovitosti je nutné za
kalendářní rok podat na finančním úřadě do
31.ledna roku následujícího. Za rok 2010 musí
nové daňové přiznání podat všichni vlastníci
pozemků, u kterých proběhly pozemkové
úpravy. Daňové přiznání podává samozřejmě i
ten, kdo během roku nabyl do vlastnictví
(koupě, dar, dědictví) jakoukoli nemovitost.
Většina vlastníků využila možnost vyřídit si
daňové přiznání dne 6.ledna, kdy pracovnice
finančního úřadu přijely na obecní úřad tyto
přiznání vyřizovat. Od 1.ledna vešel v platnost
nový daňový řád. Pokud vlastníci nemovitosti
nepřiznají daň ve stanoveném termínu, musí
jim finanční úřad vyměřit pokutu v minimální
výši 500,- Kč. Toto nařízení se týká i daně
z převodu nemovitosti, kde podává daňové
přiznání do 90 dnů od prodeje nemovitosti
prodávající.

Od prvního ledna je zrušeno zákaznické
centrum Vodovodů a kanalizací Hodonín
v Kyjově Boršově.
Veškeré změny v datech SIPO, přihlášku,
odhlášku, ţádost o přezkoumání vodoměru
nebo reklamace musí zákazníci řešit přímo
v sídle firmy na ulici Purkyňova 2, Hodonín
nebo telefonicky na čísle 518 305 922.
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Rok 2010 v akcích Občanského sdruţení Ţeletické ţeny
Občanské sdruţení Ţeletické ţeny jiţ několik let významně přispívá k prohloubení
společenského a kulturního ţivota v naší obci. Posuďte sami, čím vším schopné organizátorky
z řad „ŢŢ“ obohatily dění v Ţeleticích v roce 2010.
V zimních měsících připravilo občanské sdruţení ŢŢ pro kreativní ţeny i další zájemce různé
tvůrčí aktivity. Celkem pět sobotních odpolední věnovalo několik místních ţen šití nápaditých
výrobků z patchworku. Pod odborným vedením paní Marcely Buchlovské ze Ţarošic
vytvořily pestré polštářky, přikrývky, různé kapsáře, prostírky nebo šikovné nákupní tašky.
Dále probíhal kurs pletení z pedigu; roušku výrobního tajemství poodhalila naše rodačka paní
Gabriela Cejnková, roz. Klimentová, pro niţ je pedig jiţ několik let koníčkem. Ţeny a dívky,
které si chtěly udrţet a zlepšit kondici, se setkávaly třikrát týdně při cvičení v místní
tělocvičně.
V pátek 15. 1. 2010 uspořádalo OS
Ţeletické ţeny populární pyţamový
ples. Od 19 hodin se sál místního
kulturního domu plnil tancem a
zábavychtivými návštěvníky oděnými
většinou do pohodlného nočního
oděvu. Pánové svůj model doplnili
elegantní čepičkou s bambulí, některé
z dam zvolily tradiční čepeček a skoro
všichni vsadili na teplý ţupan.
Ţeletický „pyţamáč“ přilákal také
zájem televizního zpravodajství RTA
z Brna.
Sympatická
reportérka
s kameramanem natáčela rozhovory
s organizátorkami plesu i s roztančenými hosty. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá
tombola, chutné občerstvení i řada soutěţí, jejichţ vítězové obdrţeli drobné věcné i ţertovné
odměny, např. netradiční masáţ, pedikúru či depilaci v kosmetickém salónu V&V.
Z tanečního reje, rozhovorů i soutěţí vznikla asi minutová reportáţ, která byla v následujícím
týdnu odvysílána v regionálním zpravodajství TV Prima. Televizní tým zavítal do naší obce i
v únoru na tradiční kulinářskou soutěţ, tentokrát o nejlepší paštiku.
Květnový Den matek jsme oslavili zájezdem do královského města Znojma. Ačkoli počasí
výletu příliš nepřálo, proţili účastníci návštěvu Znojma v dobré náladě a pohodě. Nedělní
dopoledne jsme zahájili návštěvou mše svaté v bazilice Panny Marie a sv. Václava. Po obřadu
jsme se dočkali velmi milého přijetí a pohoštění na místní faře. Po procházce historickou částí
města byla na programu prohlídka Louckého kláštera s ochutnávkou vín. Poslední zastávkou
zájezdu byla návštěva unikátní technické památky - vodního mlýna ve Slupi.
Významným počinem ŢŢ v roce 2010 bylo zřízení Komunitního centra v prostorách místní
knihovny. Tuto akci by se nepodařilo provést bez finanční dotace od SZIF, z Programu
rozvoje venkova LEADER, kterou v loňském roce občanské sdruţení úspěšně získalo. Z této
dotace bylo zakoupeno pět osobních počítačů, notebook, dataprojektor s promítacím plátnem
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a potřebné vybavení, tzn. stoly pod počítače, kancelářské ţidle a skříně, které nyní slouţí
místním občanům. Náklady na uskutečnění projektu „Komunitní centrum“ se vyšplhaly na
celkovou částku 197 400 Kč. Na podzim pak v novém Komunitním centru úspěšně proběhl
kurs pro úplné začátečníky v práci s počítačem a internetem. Pro velký zájem občanů byla
zorganizována výuka tří paralelních skupin, v nichţ se funkce lektorů ujali studenti VŠ Libor
Karvay, Jana Chromečková a Miroslav Maláč.
Počátek prosince přinesl sněhovou nadílku, kterou ţeletické ţeny vyuţily k uspořádání zimní
sportovní akce pro děti a mládeţ. Společného sáňkování na kopci v Ţelítkách se zúčastnilo
téměř padesát malých i větších dětí s rodiči. Lákavé zimní radovánky proběhly v mrazivém
počasí, takţe připravený horký čaj a výborný „svařák“ brzy zmizely jako pára nad hrncem.
Poslední den roku 2010 patřil jiţ tradičnímu Silvestrovskému výšlapu, po němţ účastníky
čekalo přátelské posezení s chutnou kyselicí a dalším pohoštěním v hostinci na hřišti.
Blanka Handlířová

Chrámový sbor sv.Jakuba
Místní chrámový sbor sv.Jakuba
využil pozvání a navštívil naše hlavní
město. Byl jsem požádán, abych se
sboru ujal a provedl jej, během dvou
dnů pobytu, Prahou. Úkol to byl
nelehký, sbor měl pozvání do několika
chrámů a tím pádem jsem měl
omezený čas na vše ostatní. Program
byl tedy dost ,,našlapaný“, ale bylo
krásné slyšet naše zpěváky a
zpěvačky
zpívat
v katedrále
na
Hradčanech (kde jim byla otevřena jako poděkování Svatováclavská kaple), v
Týnském chrámu na Staroměstském náměstí, v kostele řádu Křížovníků na Karlově
mostě, v krásném chrámu sv.Ludmily na Náměstí míru, v Kapitulním chrámu na
Vyšehradě a v klášteře v Emauzích. Přijali nás i u Pražského jezulátka a ve
strahovském klášteře nás přivítal sám opat Michael Josef Pojezdný. Samozřejmě
jsme navštívili pražské historické památky, svezli jsme se na parníku a prošli si
Vyšehradský hřbitov. Krásným zážitkem byla ranní procházka po Karlově mostě.
Věřím, že členové sboru si z Prahy odnesli mnoho neopakovatelných zážitků
a pocit z výborné prezentace naší chrámové hudby a samozřejmě Želetic. A můj
celkový dojem - hrdost nad tím, že i v malé vesnici může fungovat amatérský sbor,
který dokáže zpívat na tak vysoké úrovni v těch nejkrásnějších chrámech v našem
hlavním městě.
A na závěr, bylo mi ctí být při tom.
Jiří Bělohoubek
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Myslivost – minulost a současnost
Lov zvěře je jedním z prvních způsobů získávání potravy lidí v dávnověku. A provází člověka
celou historií našeho bytí. Tehdy si člověk bral od přírody jen to, co nezbytně potřeboval pro
přežití. Rovnováhu si příroda řídila sama. Vývoj lidské společnosti začíná působit na přírodu.
Vypalují se lesy, tím se získává půda, která se pak osévá předchůdci našich obilovin. Tím
začíná omezování životního prostředí některých druhů zvěře, které z přírody mizí. Člověk
přetváří stále více přírodu svým potřebám.
Tolik z historie vztahů – člověk – lovec – příroda. Tak se dostáváme k problémům dneška, ke
vztahu člověka (myslivce) k přírodě. O tom, že se krajina měnila, víme z historických
pramenů. Jak se však změnila za posledních 60 let, si mnozí z nás pamatují. Při socializaci
vesnice v padesátých letech minulého století, došlo k zásadním změnám v životě venkova a
potažmo také okolní krajiny.
Pole v držbě drobných zemědělců jsou scelovány do větších celků, mizí meze, remízky a
začíná se měnit i skladba zemědělských kultur a způsob jejich obdělávání. Koňské a kravské
potahy nahrazují traktory s větší pojezdovou rychlostí a stále širším záběrem. Začínají se
v daleko větší míře používat průmyslová hnojiva a chemické přípravky. To má velký vliv na již
tak narušenou rovnováhu přírody s dopadem na volně žijící zvěř. Nějakou dobu se daří
vzdorovat zvěři novým podmínkám. Ještě v sedmdesátých letech minulého století jsou stavy
drobné zvěře poměrně vysoké (bažant, zajíc), nezadržitelně se však ztrácí koroptev.
Následně se však začíná projevovat dlouhodobé působení zemědělské činnosti a stavy
drobné zvěře postupně klesají tak, že některé roky je třeba jejich lov značně omezit nebo
úplně zastavit. Jenom srnčí zvěř se novým podmínkám celkem přizpůsobuje.
Úvahou, jak se časem měnila krajina kolem nás a s tím i její obyvatelé (lidé a zvěř), se
dostáváme až k dnešku. Dávné lovce nahradili dnešní myslivci. Nejde už o zajištění potravy,
ale o vztah jedince k přírodě a všemu, co v ní žije. Posláním myslivců je zvěř chovat, chránit,
aby se zachovala dalším generacím. Lov je nyní regulačním prostředkem k zachování
správného poměru zvěře v přírodě. Jejich počty – kmenové stavy – jsou stanoveny na 1 ha
honebních ploch, podle úživnosti honitby. Základní – kmenové stavy – nesmí být narušeny.
Aby zvěř (zajíc, bažant, koroptev) nezmizela
úplně, musí myslivci vynakládat nemalé úsilí a
prostředky. Jde o desítky brigádnických hodin
ročně při zakládání zvěřních políček a remízů.
V nich zvěř nachází potravu, ale hlavně klid.
Dalším úkolem v naší činnosti je tlumení (odlov)
zvěře škodící myslivosti. Nejvíc škody na drobné
zvěři dělají kuny, jezevci, toulavé kočky a psi.
Všechny vlivy působící na zvěř může člověk
nějakým způsobem ovlivňovat ve prospěch
zvěře. Co však nemůže ovlivnit, je počasí. Letošní
rok byl velmi nepříznivý pro volně žijící zvěř. Vysoký podíl srážek hlavně v době hnízdění a
kladení mláďat měl negativní vliv na počty drobné zvěře. Jejich stavy jsou velmi nízké, a
proto byly plánované hony ve většině mysliveckých sdružení omezovány nebo zastaveny.
Protože příležitostí pro lov je stále méně, hodně myslivců, ale také příznivců sportovní
střelby využívá sportovních střelnic. Také naše myslivecké sdružení má uznanou střelnici, kde
dvakrát ročně pořádá střelecké závody. Tuto střelnici využívají i jiná myslivecká sdružení.
Miroslav Kozman
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Oprava fary a stavba Lurdské kaple
Za největší úkol roku 2010 si
farníci předsevzali zbudování Lurdské
kaple. Proto byly práce na opravě fary
mírně pozastaveny. V zimním období
byly odstraněny staré omítky a částečně
nahrazeny novými v hodnotě 16.434 Kč.
Byla provedena hydroizolace vstupní
chodby v hodnotě 20.467 Kč. Tyto
náklady byly hrazeny z výtěžku
Farního plesu. Po skončení těchto prací
nastalo jaro a hlavní pozornost se
soustředila na výstavbu Lurdské kapličky.
Cílem bylo dokončit stavbu kapličky do
Farní dvorní slavnosti. Základní kámen
byl posvěcen před 2 roky, ke 150 letému
výročí zjevení Panny Marie třem dětem
v Lurdech. Dílo se za nezištné pomoci
farníků a odborné práce kameníka zdařilo
a stavba byla v den Farní dvorní slavnosti posvěcena.
Koncem léta náš Římskokatolický úřad prostřednictvím
svého správce (kněze) podal žádost (v pořadí již druhou, první
byla zamítnuta) na Jihomoravský kraj o dotaci na opravu fary.
Žádost byla kladně vyřízena a k vánocům se na účtu objevil
„pěkný dárek“ v podobě finančního daru ve výši 200.000 Kč.
Tento finanční dar nás (farníky) zavazuje k tomu, abychom ho
do konce května vyčerpali a tím dokončili opravu zbylých
obytných prostor fary. Jedná se o klubovnu skautů a dvě
místnosti pro kněze.

Již v součastné době místnosti farní
budovy mohou po dohodě s knězem využít
farníci i pro soukromé a rodinné oslavy.
K dispozici mají sál, vybavenou kuchyni,
sociální zařízení, verandu, dvůr a parkoviště.
K volnému času a sportovnímu vyžití byly
zapůjčeny kulečník a stolní fotbal.
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Rekonstrukce kulturního domu
Jak již bylo napsáno v minulém čísle Zpravodaje, soustředilo zastupitelstvo obce své
úsilí v roce 2010 na zahájení rekonstrukce kulturního domu. Během jarních měsíců se nám
podařilo za pomoci dotací zajistit do rozpočtu obce finanční prostředky nutné k zahájení
akce. Původně jsme sice uvažovali o postupné rekonstrukci, která by probíhala po menších
částech, ale díky výši přislíbených dotací jsme se pustili do opravy větší. Během června a
července proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a samotné stavební práce byly
zahájeny v měsíci srpnu.
Již během počáteční fáze, kdy stavební
práce připomínaly spíše demolici, bylo nutné
řešit neustále vznikající problémy, protože
technický stav kulturního domu byl horší, než
jsme předpokládali.
Během úprav KD byla provedena výměna
oken a dveří, přestavba schodiště na balkon,
rozšíření a modernizace sociálního zařízení,
kompletně nová elektroinstalace, rozvody vody
a v zadní části místo přímotopných těles bylo
zřízeno ústřední vytápění. Následně byly
vyměněny všechny interiérové dveře a přebroušeny parkety v sále. Všechny stavební práce
probíhaly v přízemí – sklepní prostory zůstaly prozatím beze změn.
Na stavební práce jsme zajistili z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve
výši 700.000,- Kč a z programu Rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 160.000,- Kč.
Na výměnu oken a dveří jsme získali dotace z programu LEADER Ministerstva zemědělství ve
výši 247.500,- Kč. Tyto finanční prostředky budou
obci proplaceny až po realizaci a vyúčtování akce
během roku 2011.
Výdaje stavební části akce činily 2.305.380,Kč, přebroušení a ošetření parket vyšlo na 61.243,Kč, výměna oken a dveří spolykala 304.154,- Kč,
nové interiérové dveře stály celkem 74.813,- Kč.
Když si tyto všechny částky sečtete a porovnáte se
získanými dotacemi, zjistíte, že obci ještě značná
část finančních prostředků chyběla. Z tohoto
důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo pro přijetí úvěru s pětiletou splatností ve výši 1,6
mil. korun, který byl použit na financování rekonstrukce kulturního domu.
Pokud započteme do investic na kulturní dům i pořízení nových stolů a židlí v únoru 2010
zjistíme, že celkem bylo do oprav a zařízení kulturního domu v roce 2010 investováno
3.061.000,- Kč. Celkový objem finančních prostředků získaný k tomuto účelu z dotací činil
1.362.200,- Kč.
Dle četných kladných ohlasů po adventním koncertě, při kterém jste měli možnost si
prostory kulturního domu prohlédnout, soudím, že výše zmíněné finanční prostředky byly
vynaloženy účelně správným směrem a že kulturní dům bude nadále sloužit ke spokojenosti
nás všech, kteří jeho prostory využíváme k pořádání kulturních, společenských, sportovních
nebo soukromých akcí.
Pavel Planeta, starosta

str.9

Zpravodaj Želetic

Vyhodnocení uplynulé sezóny TJ Sokol
Letošní rok byl po sportovní stránce nejméně úspěšný za posledních pár let. Mužstvo mužů
sestoupilo z III. třídy a ani ve třídě IV. nepodává takové výsledky, jaké bychom si všichni
přáli. Mužstvo mužů do nové sezóny vyměnilo trenéry. Do mužstva jsme chtěli zařazovat co
nejvíce mladých a doplňovat je zkušenými hráči. Měli jsme představu, že budeme pracovat
s rozumnými a zodpovědnými hráči, ale v tomto jsme se velmi zklamali. Přístup některých je
velmi špatný. Někteří nejen že si nedokáží udělat čas na trénink, ale i na zápasy se kolikrát
nedostaví z naprosto banálních důvodů. Docházelo tak často k situacím, kdy jsme
nastupovali v provizorní sestavě a prohrávali rozdílem dvou tříd. Nevěřím, že by přes zimu
došlo k nějakému zázračnému ozdravení, ale nadále se budeme snažit hráčům vytvořit
podmínky k tomu, aby mohli trénovat a hrát tak, aby se situace na jaře co nejvíce zlepšila.
TJ Sokol Želetice nadále pracuje i s mládeží. V soutěži máme přihlášené mužstvo dorostu a
mužstvo žáků. V těchto mládežnických mužstvech se potýkáme s nedostatkem hráčů,
jejichž zájem by byl na úrovni, která je potřebná pro zdárný chod mužstva. Někteří mají plno
jiných zájmů, které bohužel upřednostňují před sportem. U dorostu je to dokonce alkohol a
zábava, kterou mladí mají na prvním místě. Smutné je, že všechny nešvary mládežníků
rodiče přehlížejí a nedokážou nám pomoci s dodržováním disciplinované účasti jejich
potomka na zápasech a trénincích. Pomoc při výchově mladých se nedá od některých rodičů
vůbec čekat. Jakoby ztratili o své děti zájem. Nejhorší jsou pak ti, kteří sport považují také za
jednu formu zábavy mladých, kterou není třeba podporovat, a v případě potřeby ji klidně
dítěti zakážou či znemožní tím, že jim naplánují jinou práci nebo nadiktují vlastní program.
Domluvit dopravu na zápas venku je téměř nadlidský výkon. Nakonec jedou jedni a ti samí.
Všichni, kdo s mládeží pracují, to dělají
ve svém volném čase a zadarmo.
Snahou je získat do budoucna
dostatečný přísun hráčů pro dospělé.
Jde hlavně o zachování fotbalu u nás,
abychom měli každou druhou neděli
kam chodit, komu fandit a na co se
dívat. Všem, kdo pro mládež něco
dělají a mládež podporují a všem
pomáhajícím rodičům, patří velký
upřímný dík. Přejme si, aby výsledky
práce s mládeží byly natolik dobré,
aby vynaložené úsilí bylo úměrně vykompenzováno úspěchem v podobě dostatečného
přísunu kvalitních hráčů do 1.mužstva.
V rámci možností TJ Sokol se snažíme být součástí kulturního dění v obci. Podílíme se na
pořádání a účastníme se různých kulturních a společenských akcí. V únoru budeme pořádat
společenský ples, na který jste již nyní všichni srdečně zváni. Pro další rozvoj naší organizace
potřebujeme dostatečný počet členů. Kvůli všeobecnému nezájmu o věci veřejné naše řady
opustila řada pilných trenérů, členů a funkcionářů. Proto chci požádat všechny, kteří máte
zájem přidat se k nám, abyste neváhali a přišli se stát jedním z našich členů.
Jménem svým a jménem TJ Sokol Želetice přeji všem šťastný rok 2011.
Ing. František Marada, jednatel TJ Sokol
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Skautský oddíl
S novým rokem přichází čas bilancování roku uplynulého. V Ţeleticích se scházejí tři
skautské druţiny v klubovně na místní faře, pravidelně jednou týdně. Tímto děkujeme panu
faráři za tuto moţnost, ale i obci a paní Otáhalové za finanční podporu.
Rok 2010 byl bohatý na výpravy.
V lednu jsme uspořádali oddílovou bobyádu a karneval.
V únoru se uskutečnila víkendová výprava v Ratíškovicích, na kterou se sjeli skauti z
celého Kyjovska. O jarních prázdninách jsme vyjeli na několik dnů do Prahy a v rámci
tohoto výletu se vydali i na Říp.
V březnu jsme sbírali v Adamcích odpadky, ale také se zúčastnili skautského turnaje
ve florbale.
V dubnu se jelo do Brna do lanového centra. Bylo sice nevlídně, ale i tak jsme si
pěkně zalozili na vysokých lanech. Měsíc jsme
uzavřeli skautskými čarodějnicemi s nočním
pochodem po Chřibech.
Květen byl na akce velmi bohatý. Zahájili
jsme jej velkou hrou v ulicích města Kyjova, o
týden později pak výlet na Cimburk ve Chřibech,
starší skauti a skautky uspořádali brigádu na
našem tábořišti v Buchlovicích a koncem měsíce
jsme se zúčastnili okresního turnaje v ringu ve
Veselí. Jiţ tradičně jsme se zúčastnili
Květinového dne, celostátní finanční sbírky na
výzkum léčby rakoviny.
Měsíc červen je spojen s pořádáním Dne
dětí pro širokou veřejnost v obcích, kde působíme. Děti mají moţnost vyzkoušet si činnosti
ze skautské praxe i jiné dovednosti na vytyčených stanovištích. Za své výkony jsou děti
odměněny drobnými dárky a sladkostmi. V Ţeleticích jsme na konci měsíce stejným
způsobem vypomáhali s farním dnem.
V polovině června jsme jeli na setkání skautů z celého okresu do Vřesovic a o týden později
se konala terénní hra pro starší členy „Vietnam“ po Chřibech.
Prázdniny jsou spojeny s tábory. Tábor mladších dětí se uskutečnil u Buchlovic a
zúčastnilo se jej 20 dětí. Ve dnech 28.7.-14.8. se starší skautky a skauti zúčastnili tábora u
Valašských Klobouk.
V září se konal cyklovýlet do Chřibů, kde si dobrovolníci mohli vyzkoušet volné
lezení na skále zvané Kozel.
V říjnu proběhl vzdělávací kurz pro mladé vedoucí. Pro kluky pak byla o týden
později připravena airsoftová terénní hra Commandos, mladší děti jely do brněnské ZOO a
všichni společně pak na konci října na skautský přechod Pálavy.
Listopad byl ve znamení výletů do přírody. Nejdříve se starší vydali na „dřevárnu“,
tedy války s dřevěnými meči, které kupodivu všichni přečkali ve zdraví, mladší zase byli na
výletě ve Chřibech.
Začátkem prosince jsme vyrazili do aquaparku v Uherském Brodě a ke konci měsíce
se v Ţeleticích uskutečnila tradiční Vánoční besídka. Na Štědrý den se jako kaţdý rok
roznášelo Betlémské světlo, které skauti zapálili a přivezli z Betléma.
Fotografie ze všech našich akcí si můţete prohlédnout na našich webových stránkách:
www.skautkyjov.cz
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Střípky z farnosti

Tříkrálová sbírka

 7.farní ples loni pořádali farníci ze
Stavěšic a uskutečnil se na KD
v Ţeleticích. Kromě bohaté tomboly,
perníčkové zavádky a ochutnávky vín
mělo největší úspěch vystoupení
muţského sboru ze Stavěšic. Hrála
Nenkovjanka a výtěţek, který přesáhl
34 tisíc korun, byl věnován na opravu
místní fary. V letošním roce pořádají
ples farníci ze Stráţovic, a to 29.ledna
2011.
 Na jaře se uskutečnil na farním dvoře
bazar knih, které zůstaly po panu faráři
Pasekovi. Největší zájem byl o
detektivky a historické romány.
 V polovině května pořádala Oblastní
charita Hodonín pro tříkrálové
koledníky zábavné odpoledne
v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.
 Farní dvorní slavnost-to je setkání nejen
farníků na farním dvoře, směs
zpěvu,humoru,dobrého jídla a pití, s
moţností něco vyhrát v bohaté tombole,
navštívit ochutnávku vína ve farním
sklepě, zatímco děti se vyřádí pod
dohledem skautů na farní zahradě.
Přijďte se opět podívat 18.června 2011.
 Ţivý betlém na farním dvoře25.prosince začal průvodem
účinkujících od obecního vánočního
stromu na farní dvůr. Texty byly
pouţity z Evangelia sv.Lukáše, hrálo 30
farníků a pro zahřátí diváků se popíjel
svařák, punč a čaj.

Začátek roku ve farnosti patří
Tříkrálové sbírce. V roce 2010 se
uskutečnila jiţ jubilejní – desátá. Jsem
rád, ţe většina místních pochopila, ţe
nejde jen o výtěţek této sbírky.
Důleţitější je chuť a snaha dětí pomoci
těm, kteří tuto naši pomoc potřebují. A
to je jeden z důvodů Tříkrálové sbírky
a vlastně i činnosti diecézních,
oblastních a farních charit. Mezi
podporované projekty patří například
hospice, azylové domy, domovinky pro
seniory, chráněná bydlení a dílny,
osobní asistence, poradenské sluţby a
pomoc těm, které postihly přírodní
pohromy.
Bez této sbírky by mnoho projektů
muselo ukončit svou sluţbu. Jsem rád,
ţe je velký zájem našich dětí pomoci
jako koledníci při Tříkrálové sbírce. V
letošním roce kromě tří skupinek
v Ţeleticích pojedou další tři skupinky
na výpomoc do Hodonína.
Velký dík patří těm, kteří se podílejí na
organizaci Tříkrálové sbírky a Vám
všem, kteří tuto sbírku podporujete.
Závěrem děkuji všem štědrým dárcům,
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky
v roce 2011.
Tři skupiny koledníků vybraly v neděli
9.1.2011 v naší obci 14.057,- Kč.
Jiří Bělohoubek, vedoucí FCH Ţeletice

Pouť ministrantů do Prahy aneb kláštery, jak je neznáme
Koncem srpna se šest želetických ministrantů a dva dospělí vydali na třídenní pouť do
Prahy. Jeli jsme dodávkou Ford Transit, kterou zapůjčila Oblastní charita Hodonín jen za cenu
nafty. Ubytování jsme měli zajištěno zdarma v klášteře v Emauzích, za což patří velký dík
bratru Jeronýmovi Kučerovi, rodákovi ze Stavěšic.
S radostí se nás ujali jak již zmiňovaní Benediktýni z Emauz, tak Křížovníci s červenou
hvězdou z Karlova mostu, ze Strahova řád Premonstrátů a od Pražského jezulátka řád
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Karmelitánů. Kluci si vyzkoušeli ministrování v katedrále na Pražském hradě, prohlédli si kapli
sv.Václava, kde jsou dveře ke korunovačním klenotům a shlédli nepřístupné hrobky králů.
Navštívili jsme také vystoupení šermířů na Vyšehradě, bludiště na Petříně, velké střídání
stráží na Pražském hradě, historické centrum a mnoho dalších zajímavostí.
Svezli jsme se metrem, lanovkou na Petřín i lodí po Vltavě. To nejlepší nás čekalo až na závěr
- pozvání řádu Premonstrátů na víkend do kláštera na Strahově.
Velký dík patří všem, kteří nás finančně podpořili a panu faráři Josefu Šedivému, který
nás provázel.
Jiří Bělohoubek a Jan Kučera

Z činnosti SDH Ţeletice
Byl jsem pověřen, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v Ţeleticích
v roce 2010. Náš sbor je začleněn v rámci členění hasičů okresu Hodonín do III. okrsku, kde
spolupracuje se sbory dobrovolných hasičů z Archlebova, Ţdánic, Lovčic, Ostrovánek,
Věteřova a Stráţovic. Náš sbor měl na konci roku 2010 celkem 33 členů, přičemţ 6 nových
členů bylo přijato v roce 2010.
Naši práci kaţdoročně zahajuje příprava a
následná organizace ostatkové zábavy, která
se stala nedílnou součástí kulturního ţivota
v obci. V několika posledních letech
s potěšením zjišťujeme, ţe tuto tradici
neorganizujeme jen sami pro sebe. K dobré
úrovni ostatkové zábavy přispívá jiţ mnoho
let dechová hudba z Ostroţské Nové Vsi –
Novovešťanka.
Jako příprava pro zásah při poţáru nám
slouţí soutěţe v poţárním útoku, které
probíhají
v našem
okrsku
v letních
měsících. V roce 2010 proběhly 4 soutěţe, přičemţ jedna z nich, a to noční soutěţ, kterou
jste mohli vidět na vlastní oči, proběhla v září v Ţeleticích. Naše druţstvo mohutně
povzbuzováno domácím publikem nenašlo přemoţitele a tento první, a doufám, ţe ne
poslední, ročník noční soutěţe vyhrálo.
Po několika letech v Ţeleticích zakokrhal červený kohout, a to 4. dubna 2010 v lokalitě
Ţelítky. Poţár vznikl při vypalování staré trávy, kterou nezjištěný občan vypaloval na
několika místech a vzhledem k povětrnostním podmínkám se mu oheň vymkl kontrole.
Členové SDH jej začali lokalizovat ručními hasebními prostředky, ale vzhledem k rozsahu
poţáru byly povolány sbory z Archlebova, Ţdánic a profesionální hasiči z Kyjova, kteří
disponují potřebnou technikou. Všechny výše zmíněné jednotky přijely na místo zásahu po
vyhlášení poplachu v čase do 15 minut. Zásahu se zúčastnilo celkem 5 zásahových vozidel.
Vzniklá poţářiště byla lokalizována do 2 hodin od příjezdu hasičských vozidel. Po odjezdu
povolaných sborů prováděli členové SDH Ţeletice kontrolu poţářiště. Chtěl bych znovu
upozornit všechny občany, ţe vypalování staré trávy je velmi nebezpečné a kaţdoročně při
něm dochází k velkým materiálním škodám a někdy toto vypalování končí i tragicky.
Jak jsem se jiţ dříve zmínil, byli do našeho sboru přijati v roce 2010 noví členové, a to
Miroslav Strmiska, David Skalický, Michal Skalický, Pavel Doleţálek ml.,Tomáš Hrabal a
Petr Doleţal. Všem těmto začínajícím členům, ale i Vám všem přeji v novém roce 2011
mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Jan Goj, starosta SDH Ţeletice
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Informace Policie ČR
Vážení občané, v poslední době se v okolních obcích opět vyskytly případy
podvodníků, kteří pod různými záminkami okradli především starší občany. Tímto
článkem chceme předejít trestné činnosti, kterou pachatelé páchají většinou na
osobách staršího věku. Velmi snadno využijí jejich důvěřivosti a snahy pomoci.
Proto Vám poskytneme alespoň základní rady, jak nenaletět podvodníkům, kteří Vás
mnohdy okradou o veškeré životní úspory. Podvodníci zkoušejí různé léčky a
nástrahy a vyskytují se po celém území republiky, to znamená, že mohou kdykoli
zazvonit i u Vašich dveří.
V případě, že u Vašich dveří zazvoní cizí osoba, není nutné ihned vstupní dveře
otvírat. Počáteční informace můžete klidně vyřídit i přes zavřené dveře nebo
pootevřené okno. Jakmile už dveře otevřete, pro podvodníka není problém se pod
jakoukoli záminkou a to i přes Vaše protesty, do domu nebo bytu dostat. Fyzicky proti
nim nic nezmůžete. Znamená to tedy, že DOKUD DVEŘE NEODEMKNETE A
NEOTEVŘETE, JSTE V BEZPEČÍ. Naučte se vstupní vrata domu nebo dveře bytu
vždycky zamykat, i když jste doma nebo na zahradě. Jedním otočením klíče v zámku
si můžete ochránit svůj majetek i svoje zdraví.
Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodejcům, kteří Vám nabízí zdánlivě levné
zboží. Jedná se o zboží nekvalitní nebo kradené. Ve většině případů chodí
minimálně ve dvojicích, jeden z nich Vás zabaví a druhý Vám mezi tím prohledá
ostatní místnosti a odcizí naspořené peníze. Pokud se takoví lidé u Vašich dveří
objeví, vždycky je odmítněte a nevpouštějte dovnitř.
Další léčkou, kterou tito podvodníci používají, je vracení nebo vybírání peněz za
energii nebo navýšení důchodů. Můžeme Vás ubezpečit, že v tomto případě jde
vždycky o podvodníka, který u Vás zazvoní s úmyslem krást. Přeplatky i nedoplatky
se nikdy nevyřizují osobně, peníze se vracejí nebo posílají přes poštovní úřady.
Scénář je pokaždé stejný. Podvodník se vydává za pracovníka určité společnosti a
osloví Vás s tím, že jde vrátit přeplatek třeba 2 000,-Kč za energii. Samozřejmě,
že Vám dává bankovku v hodnotě 5 000,-Kč s tím, že mu máte 3 000,- Kč vrátit.
Tímto mu prozradíte úkryt svých peněz, on Vás naučeným způsobem zabaví a po
jeho odchodu zjistíte, že Vám chybí všechny úspory a údajný přeplatek nemáte
samozřejmě také.
Takoví pracovníci se musí prokázat zaměstnaneckým nebo služebním průkazem.
Pokud průkaz nemá, jde o podvodníka. Navíc musíte být vždycky dopředu
informováni o tom, že budou případné odečty prováděny, a v který den.
Pokud máte podezření, že u Vašich dveří zazvonil podvodník, volejte linku 158 nebo
neváhejte kontaktovat starostu. Divili byste se, jaký okamžitý účinek má dotaz, co
dotyční v obci pohledávají a zmínka o informování policie.
Policie ČR
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Český zahrádkářský svaz
Zahrádkáři pracují v Želeticích již
několik desetiletí. V dnešní době
zůstala z dříve početné členské
základny jenom hrstka vytrvalců,
především
vinařů.
Snažíme
se
především o to, aby v obci nezanikla
tradice koštů vín. Proto jsme se ve
spolupráci s obecním úřadem pustili
před několika lety do pořádání hodové
ochutnávky vín. Tato akce si získala
svou oblibu, o čemž svědčí každoroční
vysoký počet návštěvníků, i když
pořadatelům se v červenci obtížněji
zajišťují vzorky vín. V roce 2009 jsme si poprvé vyzkoušeli zorganizovat na konci listopadu
Svěcení mladých vín. V loňském roce se tato akce díky rekonstrukci kulturního domu
neuskutečnila. Jsme moc rádi, že se nám k pořádání těchto akcí podařilo zajistit i potřebné
vybavení – nakoupili jsme nejenom dostatečné množství beden s lahvemi, ale především
dvě chladící vitríny a oplachovačku na skleničky.
V tomto roce nás čeká v rámci sjezdu rodáků především organizace ochutnávky vín
na hřišti, v listopadu svěcení mladých vín a na červen připravujeme za vydatné pomoci
obecního úřadu znovu soutěž o nejlepší guláš. Samozřejmě chceme ve spolupráci se
Zahrádkářským družstvem Kyjov nadále zajišťovat pro občany obce dodávku sadbových
brambor. Objednávky hnojiv již vzhledem k problémům s dodávkami a klesajícímu zájmu
nezajišťujeme.
František Kobza, předseda

Sjezd rodáků
Ve dnech 22. – 24. července 2011 se bude
v obci konat sjezd rodáků. Protoţe od
posledního sjezdu uplynulo jiţ 10 let, rozhodli
jsme se pro jeho uspořádání a věříme, ţe se
bude v budoucnu konat pravidelně.
Konečný program bude v dostatečném
předstihu zveřejněn.

Slovácký rok
Ve dnech 11. – 14. Srpna
proběhne v Kyjově další ročník
Slováckého roku. Zástupci obce
by se měli v sobotu 13. srpna
zúčastnit krojovaného průvodu.

Cyklostezka Ţdánicko
Ke konci roku 2010 začaly práce na odstranění kolejového svršku a praţců na zrušené
ţelezniční trati Uhřice – Ţdánice. Tyto práce by měly být do konce února 2011 ukončeny.
Mikroregion Ţdánicko, jehoţ je naše obec stala v loňském roce členem, má celou trať a
pozemky vykoupeny a připravenu projektovou dokumentaci na výstavbu cyklostezky
Uhřice – Ţdánice. V současné době čekáme na vhodný dotační titul, kde by bylo moţné o
dotace na výstavbu cyklostezky ţádat.
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Turnaj ve stolním tenise
Stalo se jiţ tradicí, ţe na konci roku probíhá v kulturním domě turnaj ve stolním
tenise. Ani v loňském roce tomu nebylo jinak a hojná účast hráčů z řad dětí i dospělých
umoţnila tento turnaj uskutečnit. Soutěţilo se ve dvou kategoriích podle věku hráčů – děti a
dospělí. Obě kategorie měly dvě hrací kola – základní a vyřazovací.
V dětské kategorii soutěţilo 17 hráčů, z nichţ nejmladším byl Tomáš Patera ( 6 let),
ostatní byli starší 10 let. Umístění bylo následující:
1. místo - Planeta Ondřej ze Ţeletic
2. místo - Hudeček Michal z Kobylnic
3. místo - Hudeček Patrik z Kobylnic
4. místo - Pánek Ondřej ze Ţeletic
V kategorii dospělých nastoupilo 25 hráčů, z toho 12 domácích a 13 přespolních. Po
zkušenostech z předchozích turnajů, v nichţ přední místa obsadili přespolní účastníci, bylo
ustanoveno nové ocenění - cena pro nejlepšího domácího hráče. Jelikoţ bylo k dispozici více
odměn pro úspěšné hráče, byly vyhlášeny další zvláštní ceny. Oceněni byli:
1. místo - Chimiak Stanislav z Kyjova
2. místo - Hudeček Martin z Kobylnic
3. místo - Baják František z Kyjova
4. místo - Moudrý Rostislav z Nenkovic
cena pro nejlepšího domácího hráče - Lánc Štefan
cena pro nejstaršího domácího hráče - Lánc Štefan
cena pro nejstaršího přespolního hráče - Robek Josef z Nenkovic
cena pro jedinou ţenu (slečnu) - Dobrovolná Šárka z Hodonína
Velké poděkování patří sponzorům, a to obecnímu úřadu Ţeletice a panu Martinu
Hudečkovi z Kobylnic. Dále patří poděkování všem organizátorům turnaje a obzvláště všem
hráčům, neboť jak praví Coubertainovo heslo „Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Jan Kučera

Hospodaření obce v roce 2010

Statistické údaje k 31.12.2010
Počet obyvatel v Ţeleticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

506
9
25
35

Narození v r. 2010

4

Zemřelí v r. 2010

4

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

- ţeny 259
- muţi 247
- ţeny 17
- muţi 18
- dívky 4
- chlapci 0
- ţeny
3
- muţi
1

Příjmy: Rozpočet schválený
Skutečnost

4.500.400,- Kč
6.277.806,- Kč

Výdaje: Rozpočet schválený
Skutečnost

5.007.300,- Kč
8.248.433,- Kč

Stav účtu k 31.12.2010
Výše úvěru k 31.12.2010

385.965,- Kč
1.600.000,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2011

10

Příjmy:
Výdaje:

28
7
2
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5.179.600,- Kč
5.012.300,- Kč
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2011
Muži
Neděle 3.4.

Ţeletice – Jeţov B

15:30

Neděle 10.4.

Lipov B – Ţeletice

10:00

Neděle 17.4.

Hr. Vrbka – Ţeletice

16:00

Neděle 24.4.

Bzenec C – Ţeletice

16:00

Neděle 1.5.

Čejč – Ţeletice

16:30

Neděle 8.5.

Ţeletice – Vřesovice

16:30

Sobota 14.5.

Vnorovy B – Ţeletice

16:30

Neděle 22.5.

Ţeletice – Mikulčice B

16:30

Neděle 29.5.

Bohuslavice – Ţeletice

16:30

Neděle 5.6.

Ţeletice – Bukovany

16:30

Neděle 12.6.

Archlebov – Ţeletice

16:30

Neděle 19.6

Ţeletice – FC Veselí B

16:30

Dorost

Žáci

Neděle 3.4.

Lovčice – Ţeletice

12:45

Neděle 3.4.

Ţeletice – Násedlovice

13:00

Sobota 9.4.

Ţeletice – Moravský Písek

15:30

Sobota 9.4.

Milotice – Ţeletice

13:30

Neděle 17.4.

Svatobořice – Ţeletice

13:45

Sobota 23.4.

Ţeletice – Kostelec

16:00

Neděle 24.4.

Ţeletice – Dolní Bojanovice

13:30

Středa 27.4.

Šardice – Ţeletice

17:00

Neděle 1.5.

Čejč – Ţeletice

14:00

Středa 4.5.

Ţarošice – Ţeletice

17:00

Neděle 1.5.

Bukovany – Ţeletice

14:15

Sobota 7.5.

Ţeletice – Radějov

16:30

Neděle 8.5.

Ţeletice – Uhřice

14:00

Neděle 15.5.

Bzenec B – Ţeletice

14:15

Sobota 14.5.

Prušánky – Ţeletice

10:15

Středa 18.5.

Ţeletice – Archlebov

17:00

Pátek 20.5.

Domanín – Ţeletice

17:00

Sobota 21.5.

Ţeletice – Vlkoš

16:30

Neděle 22.5.

Ţeletice – Bukovany

14:00

Neděle 29.5.

Luţice – Ţeletice

14:15

Neděle 29.5.

Dambořice – Ţeletice

10:00

Pátek 3.6.

Ţeletice – Stráţnice

17:00

Sobota 4.6.

Ţeletice – Šardice

16:30

Neděle 5.6.

Ţeletice – St. Poddvorov

14:00

Neděle 12.6.

Moravany – Ţeletice

13:45

Sobota 18.6.

Ţeletice – Lipov

16:30
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