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Oprava kulturního domu
Začátkem letošního roku jsme po domluvě v zastupitelstvu obce soustředili naši snahu
na získání finančních prostředků na rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu.
V posledních dvou letech jsme dvakrát neúspěšně ţádali o dotace v Regionálním operačním
programu. Bohuţel se nám nepodařilo v tomto programu uspět. V únoru jsme mohli alespoň
na kulturní dům nakoupit nové stoly a ţidle, na jejichţ pořízení se nám podařilo zajistit
z programu Leader dotace ve výši 254.722,- Kč.
V současné době můţeme konstatovat, ţe naše snaha přinesla i kýţené ovoce. Byly
nám přiděleny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova ve výši
160.000,- Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul pro hospodářsky slabé a
strukturálně postiţené regiony, do něhoţ spadají i obce a města okresu Hodonín. K naší velké
spokojenosti jsme v tomto dotačním titulu se svou ţádostí uspěli a byla nám schválena dotace
ve výši 700.000,- Kč. Obě tyto částky budou pouţity na provedení rekonstrukce vnitřních
prostor kulturního domu. A protoţe se říká „do třetice všeho dobrého“, byla naše další ţádost
v programu Leader, o dotace na výměnu oken v budově kulturního domu, doporučena
k financování. V tomto případě se jedná o dotace ve výši 275.000,- Kč. Konečné výsledky
hodnocení ţádostí v Brně budeme sice znát aţ koncem července, ale pokud byla naše ţádost
doporučena k financování v Kyjově, mělo by se v Brně jednat jiţ o formalitu.
Práce na rekonstrukci kulturního domu bychom chtěli zahájit v průběhu měsíce srpna
tak, aby byla rekonstrukce do konce roku hotová, jak nám to určují podmínky z Ministerstva
pro místní rozvoj. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací,
se kterým bude následně sepsána smlouva o dílo. Rekonstrukce se bude prozatím týkat pouze
přízemí a balkonu, sklepní prostory zůstanou prozatím v původním stavu. Při rekonstrukci by
mělo dojít k výměně všech oken a dveří za okna a dveře plastová, bude provedena generální
oprava elektroinstalace, na sále, v jídelně i kuchyni budou zatepleny a opraveny stropy, ve
všech místnostech bude nové osvětlení. Dojde také k rekonstrukci a rozšíření sociálního
zařízení a úpravě topení v zadní části kulturního domu.
Pro nás všechny z těchto skutečností vyplývá, ţe kulturní dům se po hodové ochutnávce vín
uzavře a nebudou se zde do skončení rekonstrukce konat ţádné akce. V současné době
nemůţu zcela zodpovědně říci, jestli nebude třeba některé plánované akce přesunout nebo
zrušit, protoţe nemáme ještě vybraného dodavatele stavebních prací a neznáme termín
ukončení těchto prací. Pokud by někdo z vás plánoval do konce roku nějakou soukromou
oslavu, zkuste hledat jiné řešení a jiné prostory neţ na kulturním domě. Pokud by někdo s vás
přece jenom prostory pro více lidí potřeboval zajistit, obraťte se na obecní úřad, my se
budeme snaţit vám pomoci. Věřím, ţe všichni tuto vzniklou situace pochopíte a ţe
rekonstrukce kulturního domu přispěje k budoucí pohodě a spokojenosti při všech pořádaných
kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v kulturním domě.
Pavel Planeta

Opětovně bych chtěl poţádat všechny občany, aby na popelnice lepily pouze
jednu známku na aktuální kalendářní rok. Některé popelnice totiţ připomínají
počtem nalepených známek plakátovací plochu a pracovníci svozové firmy mají
problémy najít v tomto mnoţství aktuální platnou známku.
Ostatní neplatné známky prosím odstraňte.
Mateřská škola děkuje všem občanům, kteří přispěli při sběru starého
papíru, kterého se při dubnovém sběru sebralo 2,67 tuny.
Finanční zisk bude pouţit pro potřeby MŠ. Sběr se provádí i nadále.
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Mateřská škola Ţeletice
Jiţ v průběhu prázdnin loňského roku začaly probíhat v Mateřské škole Ţeletice
změny. Jedna z nich nastala v personálním obsazení. Do zaslouţilého odpočinku odešla po 31
letech paní učitelka Ludmila Kopečková a do její funkce nastoupila od srpna 2009 paní
učitelka Lenka Hrabalová. Práci školnice vykonává i nadále paní Jana Bělohoubková. Provoz
mateřské školy byl z ekonomických důvodů o ½ hodiny zkrácen a stanoven od 7.00 do 15.00
hod. Od září 2009 do 30. června 2010 doplňovaly 9 hodinami týdně výchovný proces v naší
MŠ učitelky z MŠ Nenkovic, paní vedoucí učitelka Jitka Válková a učitelka Hana Fialová.
MŠ Ţeletice patří pod ředitelství ZŠ Nenkovice a jejím novým ředitelem byl jmenován
PaedDr. Roman Liebiger. Děkujeme vedení školy za její zájem o naši práci a podporu.
Pro školní rok 2009/ 2010 bylo zapsáno celkem 13 dětí. Z toho 1. září nastoupilo 9
dětí, ostatní děti průběţně v jarním období roku 2010. Pro ţivot i vzdělávání dítěte mateřská
škola vytváří vhodné prostředí pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V MŠ se
třetím rokem pracovalo podle Školního vzdělávacího programu nazvaného: „Hrajeme si celý
rok“, který je pestřejší, uvolněnější a pro děti určitě zajímavější. Veškeré aktivity obsahují
prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a
další dovednosti, a tak přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je
obklopuje.
Práce v tomto školním roce se více zaměřila na bliţší kamarádské vztahy,
komunikativnost, zlepšení jazykového projevu, výtvarnou tvořivost a vzdělávací činnost
formou pracovních úkolů.
Snaţíme se dětem vytvářet příjemné a milé prostředí, které si spoluvytváří svými
výtvarnými a rukodělnými výrobky, protoţe víme, ţe v takovém prostředí se děti cítí nejlépe.
Jediné, co nás zarmucuje, je nedostatek dětí. Ale ať je dětí 20, nebo 13, je výchovný program
stejně bohatý.
MŠ uspořádala pro děti a rodiče společné
posezení u vánočního stromečku s bohatou nadílkou.
Děti svým programem přispěly k vystoupení pro
veřejnost při vánoční akci pořádané OÚ „ Zpívání u
vánočního stromu“, proběhl dětský karneval ve
školce, Mikulášská nadílka, děti shlédly vystoupení
pod názvem: Divadélko kouzel. Dále jsme pro děti
uskutečnili návštěvu Městské knihovny a
knihkupectví v Kyjově, návštěvu místního muzea a
výstavy obrázků z modlitebních knih, návštěvu 1.
třídy Základní školy v Nenkovicích. Spolupráci
bychom i nadále chtěli udrţet s místní knihovnou, kde proběhla exkurze spojená s programem
a tvořivou dílnou, kdy si děti pod vedením paní knihovnice Evy Chromečkové vyrobily
záloţku do knihy. Výtvarné práce našich dětí zdobily výstavu v galerii Nenkovice nazvanou
„Svět očima dětí“, která měla úroveň, úspěch a velký ohlas. Děti se vzdělávají při různých
aktivitách i mimo školu. Jsou to hudební pořady, návštěvy výstav v galerii při OÚ Nenkovice
a ekologické programy, které navštěvujeme v MŠ nebo ZŠ Nenkovice. Vzdělávání dětí v naší
MŠ jsme obohatily o krouţek výuky anglického jazyka, pod vedením Edity Múllerové, který
probíhal jednou týdně v odpoledních hodinách.
Pro rodiče jsme spolu s paní učitelkou 1. stupně ZŠ Mgr. Jaroslavou Macháčkovou
připravili besedu s názvem „Jak připravit dítě na školu - školní zralost“. Na závěr školního
roku jsme připravili pro děti a rodiče akci nazvanou „Zahradní slavnost - předškoláka den“,
kde jsme se rozloučili se dvěma předškoláky Vojtíškem Šimečkem a Liborkem Kolaříkem.
Přejeme jim hodně úspěchů ve škole.
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Spolupráce s OÚ Ţeletice je na velmi dobré úrovni. Váţíme si toho, co pro MŠ v
průběhu celého školního roku dělá - zabezpečuje budovu, školní zahradu, opravy sociálního
zařízení, zakoupil nové stoly (pod počítač a učitelský), tiskárnu k počítači a především nás
podporuje i při tak nízkém stavu dětí, který máme. Poděkování patří i za finanční zabezpečení
provozu MŠ a za zorganizování sběru starého papíru, jehoţ finanční výnos bude pouţit pro
potřeby MŠ.
Záměrem MŠ je, aby čas proţitý v prostředí svých vrstevníků - kamarádů, byl pro dítě
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do ţivota i vzdělávání. Vzdělávání v
MŠ smysluplně obohacuje denní program dítěte a v první řadě jde o to, probouzet v dítěti
aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co
všechno uţ samo umí, zvládne a dokáţe. MŠ představuje jednu z moţností, jak doplnit
rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a
přiměřených podmětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Hrabalová Lenka, učitelka MŠ

Unikátní sbírka v našem muzeu
V loňském roce věnoval pan Vladimír Skalický místnímu muzeu velkou, obsáhlou a
unikátní sbírku předválečných a poválečných časopisů. Jen při stěhování této sbírky se museli
určitě obecní pracovníci dost zapotit. Desítky kilogramů svázaných ročníků časopisů, vzorně
seřazených a popsaných uţ leţí v čítárně místního muzea.
Na prostudování a přečtení všech těchto listů by bylo potřeba opravdu hodně času.
Nejen móda, kosmetika, politické dění, ale i hezké obrázky, povídky, reklamy tehdejší doby,
filmoví herci, rady do domácností a mnohé další, to všechno si můţete přijít přečíst a
prostudovat do muzea obce Ţeletice. Tak například časopis VLASTA, list rady ţen, se v roce
1950 prodával za 3,50 Kč. Všechny ročníky tohoto časopisu od roku 1949 do roku 1953
vlastníme. Sbírka obsahuje dále časopis ve velkém formátu – PRAŢSKÝ ILUSTROVANÝ –
ZPRAVODAJ – společenský nepolitický týdeník, který se prodával za 80 haléřů uţ v roce
1932. Sbírka obsahuje všechna čísla ročníků 1933, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941 ( to uţ stál
časopis 1,- Kč) a 1942, kdy stál časopis 1,20 Kč.
Obsáhlý a plný obrázků a zajímavého čtení je časopis HVĚZDA MORAVSKÝCH PANÍ A
DÍVEK, kde máme všechna čísla ročníků 1928, 1930, 1933, 1935 – 1945.
Obrázkový týdeník z roku 1945 – ČESKOSLOVENSKÁ ŢENA – v ceně 2,50 Kč, časopis
KVĚTEN ročníků 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, časopis BESEDA ročníků 1946 – 1948, to
je jen další malá ukázka toho, co sbírka obsahuje.
Od roku 1926 vycházel také kaţdý pátek společenský nepolitický týdeník za 80 haléřů –
MORAVSKÝ ILUSTROVANÝ ZPRAVODAJ. Téměř všechny čísla tohoto časopisu do roku
1933 se opět nachází v místní čítárně.
Tato bohatá a kuriozní sbírka má určitě kus svojí historie. Nejen svým obsahem, ale
především tu byl někdo, kdo si tyto časopisy dlouhá léta kupoval, četl a shromaţďoval.
Přijďte se přesvědčit do čítárny místního muzea. Panu Skalickému za věnování sbírky
děkujeme.
Irena Planetová, kronikářka
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Co moţná nevíte
Nevím jak vám, ale řekne li se Zpravodaj Ţeletic, nevybaví se mi hned články a
fotografie vztahující se k naší obci, ale titulní strana, která uţ osm let uvádí a láká čtenáře
k začtení se do zpráv o dění v Ţeleticích. Určitě jsme si uţ za ty roky na tento hezký obrázek
všichni zvykli a nevidím důvod, proč by tomu nemělo takto být i nadále.
Při vzniku prvního čísla zpravodaje vyvstal problém právě s titulní stranou. Pátrali jsme,
hledali ve starých fotografiích, hlavně v obecní dokumentaci, aţ jsme narazili na starý
diplom z koštu vín v Ţeleticích. Okamţitě nás tento jasný, výstiţný, přesně „ţeletický“
obrázek zaujal. Také vzhledem k našim tehdejším technickým moţnostem s nepříliš kvalitní
kopírkou zvítězila právě tato kresba. Určitě ale málokdo ze čtenářů zpravodaje ví, ţe
autorkou této kresby je rodačka ze Ţeletic, paní Hana Ţaludová, rozená Chytilová.
S paní Ţaludovou jsem se nedávno spojil, nejen abychom se jí omluvili za to, ţe jsme
bez jejího vědomí a svolení uváděli její kresbu na titulní straně zpravodaje, ale abychom se
dověděli, jestli se malování věnuje i nadále.
Jak nám sdělila, uţ ve 4 letech vyhrála ve školce krajskou soutěţ v malování
s kresbou „Karkulka a vlk“. Od 6 len navštěvovala Lidovou školu umění v Kyjově. Během
studia na kyjovském gymnáziu se připravovala na zkoušky na Akademii výtvarných umění
v Praze. Její zálibou a vyhlédnutým oborem byla grafika. S tím souvisely i její kresby,
linority a lepty – zjednodušeně řečeno černobílé obrázky. Na AVU se pokoušela dvakrát
dostat, ale neúspěšně, tak absolvovala univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně (současná
Masarykova Univerzita), kde vystudovala obor „Matematická informatika, teoretická
kybernetika a teorie systémů“. Od té doby měla grafiku pouze jako koníček.
V 80. letech měla celkem 3 výstavy svých prací. První se konala na zámku ve
Ţdánicích, kde vystavovala společně s ak.mal. M.Bravencem z Čejče. Druhá výstava se
konala v Ţeleticích u příleţitosti hodů, v zasedací místnosti OÚ. Na tuto výstavu si mnozí
jistě vzpomenou, nebo si ji můţou připomenout shlédnutím fotografií v obecní
fotodokumentaci. Třetí a zatím poslední výstava se konala v roce 1986 na fakultě.
Obrázky si kreslina Hana Ţaludová buď jen pro sebe pro radost, nebo pro někoho na
zakázku. Převáţnou část těchto obrázků tvořily portréty. Jak dnes sama říká, ještě občas jí
kreslení chytne. Sama by dnes dala dohromady zhruba 40 svých kreseb a tak se snad
v našem muzeu s těmito obrázky na některé příští výstavě setkáme.
Pavel Planeta

V sobotu 21.srpna bychom měli v obci opět přivítat
účastníky jízdy na historických kolech „Ţdánický
histopedál“. Tentokrát nebudou účastníci obcí jen
projíţdět, ale na hřišti se uskuteční závěrečný
program včetně jízdy elegance.
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Dobrovolný svazek obcí Trkmanka
V únoru letošního roku vznikl Dobrovolný svazek obcí Trkmanka, jehoţ zakladateli a
členy jsou obce Ţeletice, Nenkovice a Draţůvky. Tyto obce za pomoci dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 450.000,- Kč nechaly vypracovat projektovou
dokumentaci pro územní řízení na akci „Odkanalizování obcí Ţeletice, Nenkovice,
Draţůvky“. Jedná se o dokumentaci, která řeší kompletní odkanalizování obcí a
výstavbu čistírny odpadních vod v Ţeleticích, kde budou veškeré splaškové vody
svedeny.
Svazek obcí se samozřejmě začal také zajímat, z jakých dotačních titulů by bylo moţné
tento projekt v budoucnu realizovat. Díky předpokládaným nákladům ve výši 90 mil.
Kč se zástupci obcí na Valné hromadě svazku dohodli, ţe prozatím ţádost o dotace
podávat nebudou, protoţe se všechny obce potýkají s propadem daňových příjmů a
kaţdá obec má vytýčeny své priority. Současně se dohodli, ţe budou díky kaţdoročním
příspěvkům vytvářet finanční rezervu nutnou k financování této akce.

Oprava autobusové zastávky u statku
Při sestavování rozpočtu na rok 2010 pamatovali zastupitelé na vyčlenění
finančních prostředků na výstavbu autobusové zastávky u statku. Samotná
výstavba se nám díky jarnímu deštivému počasí trochu zkomplikovala a
protáhla. Stávající zastávka měla úzký nevyhovující chodník a chyběla zde
především čekárna, kde by se mohli lidé v případě nepříznivého počasí
schovat. V současné době je stavba téměř dokončena. Na zastávce byly
usazeny nové betonové obrubníky, rozšířen nástupní prostor a především
postavena čekárna, na které budou během krátké doby dokončeny výplně
otvorů kaleným sklem. Za prostorem zastávky byla vytvořena nová
zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Protoţe se zastávka
nachází v těsné blízkosti pomníku padlých, rozhodli jsme se zrušit
polorozpadlý chodník kolem tohoto pomníku. Bylo pouze provedeno
ohraničení záhonu zahradními obrubníky a předláţděn přístupový chodník
k pomníku.
Postupně dojde ještě k terénním úpravám kolem všech vydláţděných
ploch, aby zde mohla být zaseta nová tráva a v podzimních měsících
provedena výsadba vhodných dřevin. Záhon kolem pomníku padlých
zůstane zachován, bude zde provedena také nová výsadba.
Veškeré náklady na výstavbu zastávky nejsou do dnešního dne ještě
vyčísleny, ale věříme, ţe nová zastávka přispěje ke spokojenosti všech
cestujících. V příštích letech bychom chtěli provést na základě připravené
zpracované dokumentace výstavbu zastávky se zálivem na druhé straně
vozovky směrem na Brno a postupně provádět rekonstrukce chodníků
v obci.
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Mikroregion Ţdánicko
Tento mikroregion jiţ delší dobu připravuje projekt na výstavbu cyklostezky Uhřice –
Ţdánice, která by měla být zřízena v místě zrušené ţelezniční trati. Protoţe velká část
plánované cyklostezky vede přes katastrální území Ţeletice, oslovili zástupci mikroregionu
starostu, zda by obec Ţeletice nechtěla do mikroregionu vstoupit a aktivně se podílet na
budování cyklostezky. Zastupitelům obce se tento záměr líbil, proto na svém březnovém
zasedání schválili vstup obce Ţeletice do Mikroregionu Ţdánicko. Členy tohoto mikroregionu
jsou v současné době tyto obce – Násedlovice, Uhřice, Ţarošice, Archlebov, Ţdánice,
Lovčice, Draţůvky a Ţeletice.
Příprava projektu se mírně zbrzdila díky vzniklým problémům s plánovanou trasou
cyklostezky v místě ţelezniční zastávky Uhřice, ale všechny tyto problémy se daří postupně
řešit. Po dokončení projektové dokumentace vznikne mikroregionu problém se zajištěním
finančních prostředků na samotnou výstavbu cyklostezky, ale věříme, ţe se toto v brzké době
podaří.
Bylo započato s demolicí nádraţních objektů ve Ţdánicích a během roku by měly být
zahájeny práce na odstraňování kolejového svršku trati. Zpevněný kamenný násep v místě
trati zůstane zachován a bude pouţit pro výstavbu cyklostezky. Dle ohlasu místních občanů
můţeme konstatovat, ţe výstavba cyklostezky bude pro obec přínosem.

1. Pyţamový ples
2. Ţeletický guláš
3. Vyvrácená lípa u kostela po vichřici
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – podzim 2010
Muži
Neděle 8.8.

Ţeletice - Ţeravice

16:30

Neděle 15.8.

Jeţov B – Ţeletice

10:15

Neděle 22.8.

Ţeletice – Lipov B

16:30

Neděle 29.8.

Ţeletice – Hr. Vrbka

16:30

Sobota 4.9.

Bzenec C (Syrovín) - Ţeletice

16:30

Neděle 12.9.

Ţeletice – Čejč

16:00

Neděle 19.9.

Vřesovice – Ţeletice

16:00

Neděle 26.9.

Ţeletice – Vnorovy B

16:00

Sobota 2.10.

Mikulčice B - Ţeletice

15:30

Neděle 10.10.

Ţeletice – Bohuslavice

15:00

Neděle 17.10.

Bukovany – Ţeletice

15:00

Neděle 24.10.

Ţeletice – Archlebov

14:30

Neděle 31.10.

FC Veselí B – Ţeletice

14:00

Neděle 7.11.

Ţeravice – Ţeletice

14:00

Žáci

Neděle 22.8.

Ţeletice – FK Šardice

Dorost

14:00

Neděle 8.8.

Jeţov – Ţeletice

14:15

Sobota 14.8.

Ţeletice – Lovčice

16:30

Neděle 22.8.

Moravský Písek - Ţeletice

14:15

Pátek 27.8.

Stráţnice - Ţeletice

17:00

Neděle 29.8.

Násedlovice – Ţeletice

14:00

Neděle 29.8.

Ţeletice - Svatobořice

13:45

Středa 1.9.

Starý Podvorov - Ţeletice

17:00

Pátek 3.9.

Ţeletice – Domanin

17:00

Neděle 5.9.

Ţeletice – Milotice

14:00

Neděle 5.9.

Kostelec - Ţeletice

14:15

Středa 8.9.

Ţeletice – Ţarošice

17:00

Neděle 12.9.

volno

Sobota 11.9.

Ţeletice – Bukovany

16:00

Sobota 18.9.

Dolní Bojanovice – Ţeletice

16:00

Neděle 19.9.

Radějov – Ţeletice

13:15

Neděle 26.9.

Ţeletice - Čejč

13:30

Sobota 25.9.

Ţeletice – Bzenec B

16:00

Neděle 3.10.

Uhřice – Ţeletice

13:00

Neděle 3.10.

Vlkoš – Ţeletice

13:15

Neděle 10.10.

Ţeletice – Prušánky

12:30

Sobota 9.10.

Ţeletice – Luţice

15:00

Neděle 17.10.

Bukovany – Ţeletice

10:00

Neděle 17.10.

FK Šardice – Ţeletice

12:45

Neděle 24.10.

Ţeletice - Dambořice

12:00

Sobota 23.10.

Ţeletice - Moravany

14:30

Neděle 31.10.

Archlebov – Ţeletice

11:30

Neděle 31.10.

Lipov – Ţeletice

11:15

Sobota 6.11.

Ţeletice – Jeţov

14:00
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