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Váţení spoluobčané
Rok s devítkou na konci je uţ několik dní minulostí. Stojíme na prahu nového roku
s očekáváním, co nám přinese. Věřím, ţe do něho vstupujeme tou správnou nohou a dobrou
náladou, ve které se ještě mísí dojmy z nedávných vánoc a příjemných a nezapomenutelných chvil
minulého roku.
Mnohé z nás, ohlédnou-li se zpět, moţná napadá myšlenka na moţnost vrátit se a udělat
některé věci jinak nebo lépe. Nejde to. Ale pokud budeme uvědomělí a rozumní, mohou se nám tyto
skutečnosti stát dobrou inspirací našeho budoucího konání.
Tento rok bude pro všechny jistě velmi sloţitý, protoţe finanční krize není jen strašákem
někde za humny, ale její dopad jiţ všichni z nás pocítili. I naše obec se potýkala v loňském roce
s propadem daňových příjmů a bylo nutné některé investice omezit. Kromě propadu příjmů nás
trápila i skutečnost, ţe byly značnou měrou omezeny dotační tituly, ze kterých by mohla obec získat
finanční prostředky, a některé dotace nebyly vypsány vůbec. Potěšující skutečností v této nelehké
době je fakt, ţe se ţivot v obci nezastavil. Tím ţivotem mám na mysli velké mnoţství kulturních,
společenských a sportovních akcí, které proběhly. Je třeba ale zdůraznit, ţe tyto akce by nebylo
moţné dělat bez obětavé práce spousty lidí, kteří se na jejich přípravě a organizaci podílí. Těmto
lidem není líto obětovat část ze svého někdy drahocenného volného času pro radost a pobavení
druhých, za coţ jim patří obrovský dík a uznání.
Všichni máme moţnost díky sdělovacím prostředkům sledovat denně celosvětové události.
Při sledování politického dění v našem státě v uplynulém roce člověk musel nabýt dojmu, ţe se naši
političtí představitelé stále handrkují a nejsou schopni se téměř na ničem shodnout. I kdyţ jsou
politické strkanice dost nepřehledné, tak jste určitě všichni zaregistrovali skutečnost, ţe byla
v loňském roce schválena tzv. „chodníková novela“ zákona o pozemních komunikacích. Tato
novela nově upravuje zodpovědnost majitele chodníku za škody na chodníku způsobené, nikoliv
povinnost chodník uklízet, jak byla novela prezentována v médiích. Na tomto místě chci proto
poděkovat Vám všem, kteří jste si při prvním prosincovém sněhu chodník před svým domem
uklidili nebo během roku pečujete o veřejnou zeleň. Věřím, ţe pokud vám budou síly stačit a zdraví
slouţit, budete tuto zásluţnou činnost vykonávat i nadále, čímţ nejenom šetříte výdaje obce, ale
přispíváte tím ke zvelebení veřejných prostranství. Na druhou stranu je mi trochu smutno ze
skutečnosti, ţe někteří občané si myslí, ţe prostranství kolem jejich domu budou uklízet pracovníci
obce. Osobně se domnívám, ţe vzhled okolí kaţdého domu je viditelnou vizitkou jeho obyvatel.
O uplynulých událostech by bylo moţné popsat ještě mnoho řádků, ale musíme hledět i do
budoucnosti, kde před námi stojí nejedna výzva. Mezi takové velké výzvy týkající se obce bude
jistě v tomto kalendářním roce patřit zahájení postupné rekonstrukce kulturního domu, aby mohl
ještě lépe slouţit svému účelu. Samozřejmě se nebudeme soustředit jen na jednu věc, protoţe práce
a problémů, které nás tíţí je více. Společně s obcemi Nenkovice a Draţůvky musíme dokončit
projektovou dokumentaci, týkající se odkanalizování obcí a výstavby čistírny odpadních vod, nebo
upravit okolí autobusové zastávky u statku a vybudovat čekárnu pro cestující.
Milí spoluobčané, díky za vaši podporu, ale i kritické ohlasy, které jsou pro mě podnětem
k zamyšlení nad vykonávanou prací. Přeji Vám, aby radostné okamţiky v tomto roce vysoce
převyšovaly ty neveselé.
Pavel Planeta
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Přehled kulturních a společenských akcí v obci v roce 2009
23.1. Pyţamový ples – si našel v Ţeleticích své příznivce. Vyzkoušeli si, jak příjemné a pohodlné
je zatancovat si v pyţamech či nočních košilkách s bačkůrkami na noţkách. Taneční
maratón byl protkán zábavnými soutěţemi. Na vítěze čekala lízátka, nanukové dorty či
relaxační pobyt v připravené postýlce přímo na parketu!
25.1. Beseda o pravidlech silničního provozu – v toto nedělní odpoledne velké mnoţství řidičů
zaplnilo zasedací místnost obecního úřadu. Pan Bohátka zde všechny přítomné seznámil
s novými předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Protoţe změn v pravidlech bylo
dost, protáhla se závěrečná diskuse do pozdních odpoledních hodin.
14.2. Ostatky – dobré jídlo, pití a spousta zábavy. To vše neodmyslitelně patří k poslední sobotě
před postní dobou, kdy do ulic opět vyrazili v přestrojení naši hasiči. Velké mnoţství masek
se sešlo i v zaplněném kulturním domě na večerní zábavě. Menší kritika se snesla na
závěrečný obřad pochovávání basy, tak se snad pořadatelé do budoucna polepší.
21.2. Dětský karneval – v přestrojení za princezny, čaroděje, piráty a různé nadpřirozené bytosti
se děti sešly v sále kulturního domu, kde pro ně byla připravena spousta zábavy a soutěţí.
Díky strhujícímu tempu za doprovodu diskotékové hudby dvouhodinový program rychle
uplynul a malí unavení návštěvníci se rozešli do svých domovů.
22.2. Beseda nejen pro seniory – za zvuků rytmické hudby přiběhly na začátku programu do sálu
kulturního domu maţoretky ze Ţdánic, které předvedly několik svých skladeb. Vystoupení
skupin i jednotlivců byla odměněna bouřlivým potleskem. V druhé části programu jsme,
díky paní Bednaříkové, jsme shlédli filmové záběry z krojovaných hodů minulých let a
především nejstarší, ještě němé filmy, sklidily obdiv všech přítomných. I kdyţ nás trochu
pozlobila technika, většina návštěvníků program chválila.
28.2. Nejlepší sekaná – se peče u paní Jany Bělohoubkové! Tak rozhodla odborná porota na
tradiční gurmánské soutěţi, na které hodnotila 18 vzorků domácí sekané. Nelehký úkol všem
zpříjemnila ochutnávka lahodných vín z Horních Věstonic, které zúčastněným zasvěceně
představil sommelier, pan Miroslav Bukovský. Ke kávě byly nabízeny různé druhy
výborných štrúdlů.
6.3.

Napříč Amerikou – o zajímavé vyprávění doplněné spoustou fotografií ze svého
tříměsíčního pobytu ve Spojených státech amerických, se s námi přišel podělit pan Michal
Dozbaba ze sousedních Nenkovic. Především vyprávění o návštěvách národních parků
bylo velmi zajímavé a na fotografiích jsme měli moţnost obdivovat pro nás neznámé
přírodní zajímavosti. Je jenom velká škoda, ţe tyto cestovatelské besedy navštěvuje stále
stejná nevelká skupina lidí.

3.4.

Noc s Andersenem – do ţeletické knihovny přiletělo
5motýlků, 10 berušek, 5 pestrobarevných broučků a
1 svatojánek. O jejich pohodu a bezpečí se staralo
5 maminek berušek a 1 Ferda Mravenec - paní knihovnice.
Soutěţilo se ve sbírání rosy, o nejrychlejší berušku, četli
jsme z půvabných kníţek Ondřeje Sekory a Jana Karafiáta.
V podvečer nám onemocněla beruška Janinka a tak jsme
museli zavolat pana doktora Broučka, na jehoţ radu jsme
vyletěli s lucerničkami do lesa k babě kořenářce pro léčivé
byliny. Noční let se vydařil a Janinku bylinky uzdravily. Všichni broučkové byli za odváţný
let odměněni medovými perníčky. Noční čtení měli ve své reţii tatínkové, kteří našim
zakukleným broučkům přišli přečíst pohádky. A potom uţ broučkové spali, a spali, a spali…
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20.4. Kouzelnické vystoupení – po delší době do naší obce znovu zavítalo Divadlo kouzel
„Katonas“. Všichni návštěvníci, především z řad dětí, měli moţnost v programu shlédnout
spoustu zajímavých triků a iluzí. Tentokrát nechyběla v programu ani ţivá zvířata v podobě
psů, králíka nebo holuba. Bylo velmi zajímavé po vystoupení pozorovat bouřlivou diskusi
dětí o některých kouzlech, která v programu viděly.
30.4. Pálení čarodějnic – v tomto tradičním termínu se na hřišti sešla spousta dětí převlečených
za čarodějnice a čaroděje. I kdyţ se všichni těší především na závěrečný velký táborák, kde
opravdickou čarodějnici spálíme, zúčastnili se nejdříve připravených soutěţí, po jejichţ
absolvování byli za své snaţení a vysoké nasazení odměněni sladkostmi.
1.5.

Májové zpívání – pod tímto názvem uspořádali farníci ze Ţeletic na místním kulturním
domě přátelské posezení, na kterém účinkovaly Muţské sbory z Archlebova, Stráţovic,
Ţeletic a Chrámový sbor ze Ţeletic. Výtěţek z dobrovolného vstupného byl věnován na
opravu fary.

9.5.

Střelecké závody „Pohár obce Ţeletice“ – závody na místní střelnici se jiţ trvale zapsaly do
kalendáře závodů ve sportovní střelbě a do povědomí sportovních střelců a myslivců
nejenom z blízkého okolí, ale i vzdálenějších míst – Brno, Břeclav, Kroměříţ, Vyškov,
odkud se závodníci sjíţdí. V tomto závodě slavili velký úspěch v podobě 1. a 3. místa
členové Mysliveckého sdruţení Ţeletice. Vítězem se stal Jaroslav Foukal st. z Lovčic, na
druhém místě se umístil Ivan Knos z Brna a třetí místo obsadil Jaroslav Foukal ml. z Lovčic.

17.5. Den matek – Ţeletické ţeny ve spolupráci s Obecním úřadem jiţ tradičně uspořádaly zájezd
ke Dni matek. Cílem cesty bylo známé poutní místo Sv. Hostýn, kde bylo moţné zúčastnit
se bohosluţby, projít si kříţovou cestu i obdivovat okolí z vrcholu místní rozhledny. Po
chutném obědě ve stylové restauraci v Brusné zájezd zamířil do nádherných kroměříţských
zahrad – Květné a Podzámecké. Krásné jarní počasí přispělo k pohodě a spokojenosti
účastnic zájezdu.
30.5. Dětský den – organizace této akce přidělala vrásky
na čele všem organizátorům, protoţe ještě v poledne
jsme díky proměnlivému počasí přemýšleli, jestli
soutěţe přesuneme na kulturní dům, kde na nás
nebude pršet, ale jsou zde omezené prostory, nebo
budeme riskovat a připravíme akci přece jen na
hřišti. Nakonec se počasí umoudřilo a dětský den
proběhl dle plánu na hřišti. Pro děti bylo připraveno
několik stanovišť, na kterých musely postupně plnit
poţadované úkoly. Na závěr na všechny čekala
malá odměna, ale především vystoupení šermířské
skupiny „DUX“, po kterém si mohli všichni přihlíţející „osahat“ předvedené středověké
zbraně
27.6. Farní dvorní slavnost - v areálu farního dvora se jiţ tradičně uskutečnilo přátelské setkání
občanů a to nejenom farníků. V zaplněném areálu účinkoval místní chrámový sbor, muţské
sbory ze Ţeletic a Stráţovic, Nenkovské hvězdičky a nechyběly humorné scénky místních
farníků. Ve stanu u kostela zahráli místní skauti dětem maňáskové divadlo. Hlad se dal
zahnat u grilu a udírny, ţízeň ve výčepu a pokud jste chtěli něco dobrého na chuť, byl
připraven bar s míchanými nápoji, prodej domácího cukroví a ve farním kamenném sklepě
vinotéka se 127 vzorky. Velký zájem byl i o tombolu, ve které vyhrál cenu kaţdý. Celkový
zisk přesáhl 32.000,- Kč a byl pouţit na opravu místní fary. Velký dík patří všem, kteří
přispěli ke zdaru akce a 26. 6. 2010 opět na shledanou.
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27.7. Krojované hody – místní mládeţ se znovu nenechala zahanbit a v hojném počtu vyšla na
hody v krojích. Také ţeletické ţeny opět vyuţily příleţitosti a předvedly krásu místního
kroje. Na sobotní zábavě hráli tentokrát Vlkošáci. Na pondělním kácení máje se mája
nekácela, protoţe krojovaní chtěli toto kácení spojit s další akcí v srpnu.
Výstava Škola základ ţivota a Josef Zimovčák na Giro d´Italia – na této výstavě konané u
příleţitosti hodů jsme měli moţnost shlédnout fotografie školních tříd ZŠ Nenkovice od
roku 1959 do současnosti a prezentaci činnosti školní dechové hudby pod vedením p. učitele
Sehnala z let 1954-1966. Druhá část výstavy byla věnována fotografiím Josefa Zimovčáka
z etapového závodu Giro d´Italia, který tento slavný cyklistický závod absolvoval na
vysokém kole v roce 2006.
22.8. Beseda u cimbálu – krojované mládeţi chyběla na sobotní hodové zábavě cimbálová
muzika, proto se rozhodla ve spolupráci s cimbálovou muzikou „Babí lom“ uspořádat
besedu u cimbálu. Díky deštivému a chladnému počasí musela být akce přesunuta na
kulturní dům, čímţ nedošlo ke slibovanému pokácení hodové máje, ale počet návštěvníků
svědčil o úspěšnosti akce.
29.8. Střelecké závody „Pohár MS Ţeletice“ – tentokrát měli střelci lepší počasí na pátečním
odpoledním tréninku neţ při samotném sobotním závodu, při kterém je suţovala zima a
nepříjemný déšť. V závodě se na výborném druhém místě umístil člen Mysliveckého
sdruţení Ţeletice ing. Miroslav Kozman z Klobouk. Závod tentokrát vyhrál Ondřej Svoboda
z Kyjova a třetí místo obsadil Libor Krejčí z Bučovic.
11.9. Dýňový večer – díky dobré úrodě dýní jsme dětem zajistili dostatek „materiálu“ na výrobu
dýňových strašidel. Všichni se pilně činili, těm menším rádi pomohli s vyřezáváním rodiče.
Výstava výtvorů na dětském hřišti byla obdivuhodná, bohuţel nám silný vítr zabránil, neţ se
děti vrátily z lampiónového průvodu obcí, zapálit v dýňových strašidlech svíčky.
18.10. Dušičkové vazby - Ţeletické ţeny pozvaly floristku, paní M. Matulovou , aby předvedla v
místním kulturním domě různá aranţmá dušičkové vazby. Účastnice akce měly moţnost
zakoupit jiţ hotové kytice, hrnkové květiny a floristický materiál i zhotovit si na místě
vlastní dekorace.
11.10. Drakiáda – pouštění draků neodmyslitelně patří k podzimu a proto jsme se rozhodli
uspořádat další ročník drakiády. Tentokrát bylo sice chladnější a větrné počasí, pro naše
draky však podmínky zcela ideální. Někteří dospělí moţná zavzpomínali na svá mladá léta
a předváděli s draky výborné letové ukázky. Všichni chladem prokřehlí účastníci se ohřáli u
závěrečného táboráku.
14.11. Výstava obrázků z modlitebních knih – tuto výstavu obrázků pana faráře Bláhy z
Ořechova asi nejlépe zhodnotila jedna z návštěvnic výstavy, která napsala panu faráři ".....
důkazem víry našich předků, ale i současníků nejsou jen katedrály, velká umělecká díla, ale i
malý obrázek nalezený ve starých modlitebních kníţkách, který byl mnohokrát vytvořen s
velkou láskou a mnohdy s nemenší láskou darovaný...." Ty nejstarší a nejvzácnější obrázky
přivezl s sebou pan farář na zajímavou besedu. Výstavu navštívilo mnoho návštěvníků i z
dalekého okolí . Nechyběli mezi nimi i další sběratelé, ale i dobří znalci mariánských míst.
21.11. Kateřinská zábava –tradiční zástěrkovou zábavu s tajnou volenkou uspořádalo občanské
sdruţení Ţeletické ţeny. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Uhřičanka , k dobré náladě
přispělo i chutné občerstvení a bohatá tombola.
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28.11. Svěcení mladých vín
–
díky skutečnosti, ţe si
Svatomartinská vína získávají stále větší oblibu u lidí,
rozhodli se místní vinaři uspořádat tuto akci. Organizátorům
se podařilo zajistit 88 vzorků mladých vín. Po úvodním
svěcení, které provedl P. Josef Šedivý, se zaplněným sálem
kulturního domu rozezněly písně cimbálové muziky „Babí
lom“. Zazpívat přišli i členové místního muţského pěveckého
sboru, kteří byli mile překvapeni návštěvou muţského
pěveckého sboru z Věteřova.
13.12. Sv. Lucie - na svátek sv. Lucie procházela domácnostmi naší obce trojice „Lucek“ z řad
Ţeletických ţen a kontrolovala, zda uţ hospodyně začaly s předvánočními přípravami.
19.12. Zabíjačka - Po loňském úspěchu Ţeletické ţeny společně s Obecním úřadem znovu
uspořádaly zabijačku, tentokrát v prostorách kulturního domu. Pro zájemce byly připraveny
zabijačkové dobroty k ochutnání i k zakoupení.
26.12. Košt ovocných pálenek – na letošním 4. ročníku koštu se sešlo 380 vzorků. Byly zde
zastoupeny jak klasické druhy pálenek, tak i pálenky netradiční. Šampiónem se stal rodák
ze Ţeletic, pan Aleš Křůmal. Pořadatele zaskočila malá návštěvnost z řad místních obyvatel.
27.12. Zpívání u vánočního stromu – psát o této akci, kterou má většina z nás ještě v ţivé paměti
je snad zbytečné. Na závěr akce však zazněl zajímavý rozhovor, kdy jeden občan po
skončení ohňostroje prohlásil „…a pět tisíc je v háji!“. Na toto konstatování mu druhý
odpověděl, ţe má sice pravdu, „ …ale zapálená pětitisícovka neudělá tolik parády!!!“.
28.12. Zájezd na plavání – zájem lidí, kteří chtěli aktivním způsobem strávit pondělní odpoledne
předčil u pořadatelů všechna očekávání. Doposud se vţdy jezdilo na plavání společně se
Stavěšicemi, ale tentokrát vyjel plný autobus uţ ze Ţeletic. Ve Stavěšicích přistoupilo do
autobusu asi 20 lidí, kteří ale museli celou cestu stát. Zbytek zájemců se do autobusu
nevešel, za coţ jim patří velká omluva. Příště bude nutné vypravit pro Ţeletice samostatný
autobus.
30.12. Turnaj ve stolním tenise – opětovná exhibice nejmladšího účastníka, tak by se dalo shrnout
hodnocení turnaje v kategorii muţů. Třináctiletý Karel Dobrovolný z Hodonína, který hraje
stolní tenis závodně, nenašel opět přemoţitele a vyhrál kategorii muţů. Na druhém místě se
umístil Josef Konvalinka z Hostěnic, na třetím Martin Hudeček z Kobylnic. Domácím
hráčům se tentokrát moc nedařilo a neumístili se na čelních místech. Ve dvou dětských
kategoriích se stali vítězi Daniel Patera ze Ţeletic a Marek Stehno z Nenkovic.
31.12. Silvestrovský výšlap – Poslední den roku 2009 patřil jiţ třetímu Silvestrovskému výšlapu.
Ani hustá mlha neodradila 36 účastníků od vycházky, i kdyţ tentokráte kvůli počasí se šlo
jen po asfaltové cestě k daňčí farmě a zpět. Cestou bylo nachystáno občerstvení na zahřátí –
svařené víno a horký čaj - a v hostinci na hřišti pak na turisty čekala výborná kyselice a
pečená ţebra či bůček ze zabijačky.

V měsíci červnu postihly některé oblasti naší republiky díky deštivému
počasí ničivé lokální povodně. Protože následky povodní byly
v některých obcích zničující, rozhodlo se zastupitelstvo obce darovat
obci Vlčice na jesenicku finanční dar ve výši 20.000,- Kč. V této obci byla
poničena infrastruktura, poškozeno velké množství domů a při
povodních dokonce přišel o život velitel sboru dobrovolných hasičů.
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Komplexní pozemkové úpravy
Konečně po více než dvou letech nastal okamžik, kdy můžeme konstatovat, že pozemkové úpravy
skončily. V uplynulém roce pokračovaly projekční práce na návrhu nového uspořádání pozemků a
vytvoření nové katastrální mapy. Z toho důvodu byli všichni vlastníci pozemků vyzváni, a měli
možnost se k novému uspořádání vyjadřovat ve dvou termínech, v měsíci únoru a květnu, kdy byl
projektant pozemkových úprav přítomen na obecním úřadě.
Po zapracování a vyřešení všech vznesených připomínek byla vytvořena nová katastrální mapa.
V průběhu roku proběhlo na obecním úřadě bezpočet jednání se zpracovatelem pozemkových
úprav, kdy se obě strany snažili v co největší míře vyhovět připomínkám vlastníků. Díky řešení
těchto připomínek muselo dojít k menším změnám v plánu společných zařízení. Také jsem
pokračoval v postupném dohledávání dědiců po zemřelých vlastnících a díky této mravenčí práci
jsem zaslal na soudy 14 návrhů na dodatečné projednání dědictví. Některé návrhy si dědici podávali
sami, čímž mně ušetřili čas i práci.
Během měsíce července měli všichni vlastníci pozemků možnost na Obecním úřadě v Želeticích
nebo v kanceláři Pozemkového úřadu v Hodoníně nahlédnout do vystaveného zpracovaného návrhu
pozemkových úprav a aktualizovaného soupisu nároků. Dne 25. 8. 2009 proběhlo v sále kulturního
domu závěrečné jednání k pozemkovým úpravám. Na tomto jednání zástupci Pozemkového úřadu
seznámili přítomné se základními informacemi , které se týkaly pozemkových úprav. Protože na
tomto závěrečném jednání již žádné připomínky nezazněly, mohl Pozemkový úřad vydat v září tzv.
první rozhodnutí, proti kterému bylo možné se ve stanovené lhůtě odvolat a protože se tak nestalo,
bylo vydáno na konci prosince tzv. rozhodnutí druhé, které již odvolání neumožňuje. Na základě
tohoto rozhodnutí dojde dne 14. 1. 2010 ke změně katastrální mapy a všem majitelům pozemků
budou přiřazeny pozemky nové. Pro všechny vlastníky pozemků vyplývá z ukončení pozemkových
úprav následující:
 každý vlastník má po skončení pozemkových úprav nárok na jedno bezplatné zaměření a
vytýčení pozemku. Toto zaměření má význam u pozemků, které chtějí vlastníci užívat.
Pokud se pozemek nachází v honu a je pronajímán k zemědělským účelům, je toto zaměření
zbytečné. Formuláře žádosti k zaměření pozemků si můžete vyzvednout v kanceláři
obecního úřadu.
 zanikají všechny dříve sepsané nájemní smlouvy. Je třeba uzavřít nájemní smlouvy nové,
ve kterých budou uvedena nová čísla pozemků.
 daň z nemovitosti již nebude platit pronajímatel, ale vždy vlastník pozemku. Proto je
vhodné při uzavírání nájemních smluv zahrnout výši daně z nemovitosti do ceny za
pronajímaný pozemek. Nové daňové přiznání budou všichni majitelé pozemků podávat až
v lednu roku 2011. V roce 2010 se bude daň z nemovitosti platit ještě dle starých pravidel.
Pavel Planeta

Sběr starého papíru v MŠ
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informování, že
Mateřská škola přestala v loňském roce, díky
problémům s odbytem, provádět sběr starého papíru.
Tyto problémy jsou dnes již minulostí a sběr starého
papíru v Mateřské škole opět probíhá. Pokud máte
doma starý papír, můžete ho přinést do Mateřské školy
nebo ho skladovat doma a počkat na mobilní sběr po
obci, který proběhne v jarních měsících.
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Na webových stránkách
obce www.zeletice.cz je
moţné si pod odkazem
Aktuality zadat svou
e-mailovou adresu,
na kterou vám budou
automaticky zasílány
informace vloţené do této
rubriky.
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Hospodaření obce v roce 2009

Statistické údaje k 31.12.2009
Počet obyvatel v Ţeleticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

522
6
12
40

Narození v r. 2009

2

Zemřelí v r. 2009

5

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

9
30
7
2

- ţeny 263
- muţi 259
- ţeny 16
- muţi 24
- dívky 1
- chlapci 1
- ţeny
4
- muţi
1

Příjmy: Rozpočet schválený
Skutečnost

4.459.100,- Kč
5.336.436,- Kč

Výdaje: Rozpočet schválený
Skutečnost

4.033.900,- Kč
4.325.201,- Kč

Stav účtu k 31.12.2009

976.591,- Kč

Výše úvěru k 31.12.2009

220.000,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2010
Příjmy:
Výdaje:

4.500.400,- Kč
5.007.300,- Kč

Ţeletické ţeny v roce 2009
Jiţ několik let významně přispívá k prohloubení společenského a kulturního ţivota v naší obci i
občanské sdruţení Ţeletické ţeny. V přehledu akcí za rok
2009 v tomto zpravodaji si můţete připomenout naše
aktivity tradiční ( gurmánskou soutěţ, zájezd ke Dni matek,
Kateřinskou zábavu i Silvestrovský výšlap) i netradiční
(první pyţamový ples, Dušičkové vazby, Lucky). Počínaje
10. lednem 2009 věnovala menší skupina tvořivých ţen svá
sobotní odpoledne šití výrobků z patchworku pod odborným
vedením paní Marcely Buchlovské ze Ţarošic. Výsledkem
jejich snahy byly barevné povlaky na polštářky, tašky,
přehozy i deky různých formátů i provedení. V šití
patchworku budeme pokračovat i v tomto roce a to jiţ od 7. ledna.
V říjnu 2009 zahájily členky ŢŢ cvičební sezónu v místní tělocvičně. Z těchto důvodů byl
občanským sdruţením zakoupen a v tělocvičně nainstalován velkoplošný televizor a DVD
přehrávač s několika instruktáţními programy. Scházíme se vţdy v pondělí a ve čtvrtek od 18. do
19. hodiny. Do obce také pravidelně kaţdou středu v 19 hodin dojíţdí cvičitelka jógy paní Marie
Valášková ze Ţarošic. Cvičení je určeno pro všechny ţeny, které si potřebují udrţet či zlepšit
kondici, nebo si chtějí jen tak protáhnout tělo.
V minulém roce jsme podaly také ţádost na dotaci v programu Leader a získaly jsme částku
177.660,- Kč, za kterou chceme v letošním roce pořídit dlouho potřebný dataprojektor a počítačové
vybavení pro komunitní centrum.
Naše pestrá a rozmanitá činnost by ovšem nebyla moţná bez vysokého nasazení a obětavosti našich
členek, kterým za to patří velký dík. Zároveň chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás
svými finančními i věcnými dary podporují. Seznam by byl opravdu hodně dlouhý! V neposlední
řadě patří i dík našemu panu starostovi a Obecnímu úřadu Ţeletice, za finanční příspěvky a
materiální pomoc.
Budeme rády, kdyţ naše úsilí a snahu oceníte bohatou návštěvností kulturních akcí, neboť ta je pro
nás nejlepší odměnou.
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Oprava fary v Želeticích
Od roku 2007 prochází fara v Želeticích postupnou rekonstrukcí.
Rok 2007 – vydláždění a úprava farního dvoru na parkoviště, hřiště a prostor pro slavnosti.
Rok 2008 – vybudování nového sociálního zařízení.
Rok 2009 – sanace vlhkého zdiva levého křídla budovy fary včetně verandy, nová
elektroinstalace, omítky, výmalba, dlažba na sále, v kuchyni a na verandě, nová okna na
verandě, celková renovace kuchyně a verandy, obklady v kuchyni, instalace funkční
kuchyňské linky, vybavení kuchyně, prodloužení plynového topení na sále, nové umělecky
kovářské konzole, závěsy, záclony, nové lustry, židle, stoly, atd.atd.
To všechno bylo pořízeno za cenu
228.068,- Kč. V této ceně jsou zahrnuty
pouze ty nejdůležitější a odborné práce a
materiál. Veliké množství práce, času,
věcných darů a vybavení věnovali sami
farníci nebo sponzoři. Bez této pomoci by
bylo uskutečnění díla takového rozsahu
naprosto nemyslitelné.
Na jaře byl o příspěvek a dotaci pro
společenský a občanský význam opravy
objektu jménem farnosti požádán hejtman
jihomoravského kraje, ale vzhledem
k nedostatku financí a díky ekonomické
krizi nebyl příspěvek poskytnut.
Veškeré náklady tedy nesli na svých bedrech sami farníci, kteří přispívali osobními
dary. Bylo vyhlášeno několik sbírek na faru. Celý výtěžek z farního plesu a z farní dvorní
slavnosti byl určen na opravu fary.
Upřímné poděkování patří všem, díky kterým teď fara v Želeticích znovu a znovu
ožívá. Konají se zde pravidelné schůzky skautů, vyučuje se zde náboženství, konají se
zde setkání s ministranty, muzikanti při pohřbu s velikou vděčností využili faru v době před
průvodem na hřbitov, chrámový sbor má možnost zkoušet na faře i v kostele, farníci mají
příležitost i prostor k setkávání, zázemí zde našla i farní charita.
Prostory farní budovy mohou po dohodě využívat farníci i pro soukromé a rodinné
oslavy. K dispozici mají sál, vybavenou kuchyni, sociální zařízení, verandu, dvůr a
parkoviště.
Uznání a poděkování za všechno, co se vybudovalo na faře, patří každému, kdo
přiložil ruku k dílu nebo poskytl dar nebo sepjal ruce k modlitbě. Mons. Jiří Mikulášek, když
odjížděl ze slavnosti biřmování, pravil: „Je vidět, že to tady žije“ a požehnal farnosti.
Ať každé farní namáhání provází Boží požehnání.
P.Josef Šedivý

Naši tříkráloví koledníci byli opět vybráni, aby prezentovali oblastní Charitu Hodonín na
koncertě pro tříkrálové koledníky v Brně. Tento koncert se uskutečnil v neděli 3.ledna 2010 a živě
ho vysílala Česká televize na programu ČT 1. Zatímco vloni byli nejočekávanějšími vystupujícími
Ewa Farná, Miro Žbirka nebo Gipsy.CZ, letos nejvíce diváky zaujala Marie Rottrová, Marek
Ztracený a hlavně Monika Bagárová ze Superstar. Tímto bych chtěl poděkovat jménem Farní
charity všem koledníkům, kteří se letos jubilejní 10. sbírky zúčastnili.
Celkem letos koledovalo v Želeticích 9 koledníků s doprovodem a ve Slavkově u Brna, kde již
druhým rokem vypomáháme, koledovalo 6 starších koledníků a 2 vedoucí.
Jiří Bělohoubek – vedoucí farní charity Ţeletice
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Vybavení kulturního domu
novým nábytkem

Zřízení pracoviště Czech
Point

V minulém roce se zastupitelstvo obce rozhodlo
začít řešit neutěšený stav místního kulturního
domu. Bohužel se nám nepodařilo ve dvou
výzvách Regionálního operačního programu
získat
finanční
prostředky
na
kompletní
rekonstrukci, jejíž předběžný rozpočet byl
8.395.000,- Kč. Proto jsme se pokusili podat
žádost o dotace do programu Leader, který spadá
do správy Ministerstva zemědělství. Naše žádost
v tomto programu byla úspěšná a nám se podařilo
získat 254.722,- Kč, což je 90% uznatelných
nákladů projektu. Celková výše finančních
prostředků na tento projekt musí dle pravidel
dotačního programu dosáhnout výše 336.800,Kč. Protože se jednalo o dotaci účelovou, budou
tyto finanční prostředky použity na nákup nových
židlí a stolů na kulturní dům. V současné době
jsou již stoly a židle vybrány a objednány. Na
kulturní dům bude zakoupeno 160 ks židlí a 30 ks
stolů, které by měly být dodány koncem měsíce
února. Stávající stoly a židle budou nejdříve
nabídnuty k využití spolkům v obci a pokud o ně
nebude z jejich strany zájem, budou nabídnuty
zdarma místním občanům.
Věříme, že nákup nového vnitřního vybavení je
jen začátkem na nelehké cestě k postupné
celkové rekonstrukci kulturního domu, ve které
bychom chtěli pokračovat i v roce 2010 zahájením
stavebních oprav interiéru.

Ministerstvo vnitra vypsalo v lednu 2009
dotační titul na zřízení pracovišť Czech
Point na obecních úřadech. Naše obec si
žádost podala a dotace ve výši 71.443,Kč nám byla přidělena. U tohoto projektu
musely celkové náklady dosáhnout výše
83.927,- Kč. Za tyto finanční prostředky
bylo zakoupeno technické vybavení
nutné ke zřízení pracoviště, nový počítač
a digitální multifunkční zařízení. Toto
zařízení
v sobě
zahrnuje
digitální
tiskárnu, kopírku, skener a fax. Všechny
tiskové výstupy je možné provádět
barevně ve formátu A3. Díky tomu dnes
máte možnost vidět ve vývěskách
fotografie z pořádaných akcí v barevném
provedení, ale především je možné
tiknout Zpravodaj v naprosto jiné, lepší
kvalitě, než tomu bylo v letech minulých.
V současné době mají všichni občané,
díky zřízenému pracovišti Czech Point na
obecním úřadě, možnost získat na
počkání ověřený výpis z Katastru
nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů,
výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze
Živnostenského rejstříku a výpis z
bodového hodnocení řidiče.

Změna úřední doby na obecním úřadě
Od měsíce února dojde na obecním úřadě ke změně otevíracích hodin pro veřejnost. K tomuto
kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu narůstající administrativy, kterou je nutné zpracovávat.
Ke změně dojde ve čtvrtek, kdy bude neúřední den, aby měla účetní více času a klidu na svou
práci. Neznamená to, ţe by na obecním úřadě nikdo nebyl, budeme normálně pracovat. Chtěl
bych touto cestou všechny občany poţádat, aby si své záleţitosti na obecním úřadě vyřizovali
pokud moţno v pondělí, úterý, středu a pátek. Pokud budete potřebovat vyřídit neodkladnou
záleţitost, můţete samozřejmě přijít i ve čtvrtek, rádi vám vyhovíme.
Pracovní doba OÚ pro veřejnost od 1. 2. 2010
Pondělí, úterý, pátek 7,30 – 12,00
12,30 – 15,30
Středa
7,30 – 12,00
12,30 – 17,00
Čtvrtek
Neúřední den
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Noc s Andersenem
Milé děti!
Napadlo vás někdy, co dělají kníţky v noci, kdyţ se po dočtení poslední večerní
pohádky zachumláte do pelíšku? Přijďte to zjistit v pátek 26. března 2010 do
místní knihovny, kde můţete strávit jiţ třetí Noc s Andersenem. Jen jednou za
rok mohou pohádkové postavy opustit stránky knih a spolu s vámi proţít velká
dobrodruţství. Přihlásit se můţete v místní knihovně.

Tříkrálová sbírka 2010
Česká katolická charita děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.
Tři skupiny koledníků vybraly v neděli 10.1.2010 v naší obci 16.186,- Kč.
Velký dík patří zároveň všem koledním, doprovodu a těm, kteří pro ně připravili pohoštění na faře.
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2010
Muži
Neděle 21.3.

Lovčice – Želetice

15:00

Neděle 28.3.

Želetice – Lužice

15:00

Sobota 3.4.

Svatobořice „B“ – Želetice

15:30

Neděle 11.4.

Želetice – Terezín

15:30

Neděle 18.4.

Nenkovice – Želetice

16:00

Neděle 25.4.

Želetice – Sobůlky

16:00

Neděle 2.5.

Strážovice – Želetice

16:30

Neděle 9.5.

Želetice – Prušánky

16:30

Neděle 16.5.

Kostelec – Želetice

16:30

Neděle 23.5.

Želetice – Dolní Bojanovice

16:30

Sobota 30.5.

Milovice „B“ – Želetice

16:30

Neděle 6.6.

Želetice – Násedlovice

16:30

Neděle 13.6.

Věteřov – Želetice

16:30

Žáci

Dorost

Sobota 20.3.

Bukovany – Želetice

12:45

Sobota 20.3.

Želetice – Lovčice

15:00

Neděle 28.3.

Želetice – Uhřice

12:30

Sobota 27.3.

Želetice – Sobůlky

15:00

Sobota 3.4.

Starý Poddvorov – Želetice

13:30

Neděle 4.4.

Věteřov – Želetice

12:45

Neděle 11.4.

Želetice – Terezín

13:00

Sobota 10.4.

Želetice – Vlkoš

15:30

Neděle 18.4.

Volno

Neděle 18.4.

Domanín – Želetice

13:45

Neděle 25.4.

Želetice – Sobůlky

13:30

Sobota 24.4.

Želetice – Moravany

16:00

Sobota 1.5.

Prušánky – Želetice

10:15

Neděle 2.5.

Ježov – Želetice

14:15

Neděle 9.5.

Želetice – Dolní Bojanovice

14:00

Sobota 8.5.

Želetice – Prušánky

16:30

Pátek 14.5.

Lovčice – Želetice

17:00

Neděle 16.5.

Kostelec – Želetice

14:15

Pátek 21.5.

Želetice – Lužice

17:00

Sobota 22.5.

Želetice – Ždánice

16:30

Pátek 28.5.

Moravský Písek – Želetice

17:00

Neděle 30.5.

Lipov – Želetice

14:15

Pátek 4.6.

Želetice – Svatobořice

17:00

Neděle 16.5.
Neděle 23.5.
Sobota 29.5.

Čejč – Želetice
Želetice – Dambořice
Milotice – Želetice

14:00
14:00
14:30

Neděle 6.6.

Želetice – Násedlovice

14:00

Sobota 5.6.

Želetice – Bzenec „B“

16:30

Neděle 13.6.

Žarošice – Želetice

15:00

Neděle 13.6.

Radějov – Želetice

13:45
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