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Zpravodaj Želetic

Váţení spoluobčané, milí čtenáři!
Rok s jedničkou na konci je uţ několik dní minulostí. U
někoho ještě mohou doznívat záţitky, vzpomínky a atmosféra
nedávných vánoc, někomu zůstaly v paměti dny státního smutku
vyhlášené v souvislosti s nedávným úmrtím prvního polistopadového
prezidenta Václava Havla. Všichni stojíme na prahu nového roku
s očekáváním, co nám přinese. Věřím, ţe do něho vstupujeme tou
správnou nohou a dobrou náladou.
Tento rok bude pro všechny jistě velmi sloţitý, protoţe finanční krize
nezasáhla jenom naši republiku, ale stala se problémem celosvětovým. Problémy
Řecka, Itálie nebo Španělska se staly strašákem pro celou Evropu a velkou
neznámou zůstává osud tzv. eurozóny. Nikoho jistě nepotěší skutečnost, ţe dochází
k neustálému zvyšování cen zboţí, energií, sluţeb a příjmy se nemění, ba naopak,
se některým ještě sniţují. Všichni máme moţnost díky sdělovacím prostředkům
sledovat denně události kolem nás. Od 1.ledna začalo platit v našem státě několik
reformních zákonů, které dle vyjádření našich čelních státních představitelů mají
zabránit dalšímu zadluţování země. Snaha je to jistě správná, ale otázkou zůstává,
jestli ke zlepšení dojde.
Mě osobně by velmi potěšilo, kdyby došlo v budoucnu ke sníţení byrokracie
na všech úřadech. Kaţdá novela zákona týkající se veřejné správy byla našimi
politickými představiteli prezentována tak, ţe má přispět ke sníţení byrokracie. Opak
je ale pravdou! Z vlastní zkušenosti musím konstatovat, ţe byrokracie neustále
narůstá a menší obce se tomuto jevu začínají dost hlasitě bránit. Také se začínáme
hlasitě ozývat s poţadavkem na schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní
(RUD), která by měla napravit křivdy v přerozdělování daňových příjmů a zvýšit
příjmy všech obcí na úkor čtyř největších měst, jejichţ daňové příjmy v přepočtu na
jednoho obyvatele jsou mnohonásobně vyšší neţ příjmy malých obcí.
Pro většinu z nás byl zřejmě nejvýznamnější událostí uplynulého roku Sjezd
rodáků, který se konal v Ţeleticích po deseti letech. Příprava této kulturní a
společenské akce nebyla i díky nevyzpytatelným rozmarům počasí vůbec
jednoduchá. Pohled na rozesmáté tváře účinkujících a především návštěvníků ale
všechny chmury a starosti brzy zahnal do ústraní. Doufám, ţe jsme v lidech alespoň
částečně probudili pocit hrdosti, ţe i v malé obci se dají dělat velké věci. Přínosem
akce snad bylo zviditelnění obce a kulturního a společenského ţivota v ní. Velké
poděkování je třeba vyslovit všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a samotné
organizaci oslav jakoukoli měrou podíleli.
O uplynulých událostech by bylo moţné popsat ještě mnoho řádků, ale
musíme hledět i do budoucnosti, kde před námi stojí nejeden úkol. V současné době
po dohodě v zastupitelstvu obce připravujeme na obecním úřadě několik projektů,
které bychom chtěli v letošním roce začít realizovat. Patří mezi ně modernizace
dětského hřiště, výstavba nového chodníku podél hlavní silnice, práce na novém
územním plánu obce a v neposlední řadě za vydatné pomoci Pozemkového úřadu
v Hodoníně výstavba zpevněných polních cest.
Milí spoluobčané, děkuji nejenom za vaši podporu, ale i kritické ohlasy a
konstruktivní připomínky, které jsou pro mě podnětem k zamyšlení a impulsem pro
další práci. Přeji Vám, abychom nastávající jistě nelehký rok proţili ve zdraví a
zachovali si zdravou mysl a úsměv ve tváři.
Pavel Planeta, starosta
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Z činnosti TJ Sokol
Jednoznačně nejúspěšnějším startem do sezony v klubové historii se můţe
pochlubit náš fotbalový tým muţů TJ Sokol Ţeletice. Pod vedením trenéra Bohumila
Ţiţky dokázalo naše muţstvo na podzim zvítězit hned ve 12 utkáních z 15. Jedinkrát
odešli ze hřiště s remízou a pouze ve dvou utkáních na své soupeře nestačili (proti
celkům Hrubé Vrbky a Mikulčic B).
Ve vedení klubu i mezi
samotnými hráči tak zcela logicky
panuje vítězná euforie: „Nálada je
dobrá, ale musíme se drţet při zemi a
přes zimu nabrat poctivě fyzičku“,
komentuje atmosféru v týmu gólman
Šimeček. Tým tak má jedinečnou šanci
na postup do III. třídy. V čele tabulky si
hoši vytvořili náskok 6 bodů, který by
byla velká škoda ztratit. Ţeletice by před
sezonou na první příčce čekal asi
málokdo. Překvapení to je jak pro
samotné hráče, tak i pro klubové
vedení. Předseda oddílu, Tomáš
Luskač, se k výsledkům z podzimu
vyjádřil následovně: „Výsledkově je to
nad mé očekávání, říkal jsem si, ţe
pokud skončíme do pátého místa, bude
to úspěch. Jsme ještě trochu výš, coţ je
velmi pěkné, ale myslet si, ţe jaro bude
jednoduché
a
ţe
to
v pohodě
zvládneme, by byl začátek sestupu do
niţších pater tabulky.“
Úkol na jaro je tedy jasný. Kluci by se měli snaţit navázat na své báječné
podzimní taţení a pokusit svůj náskok v tabulce zuţitkovat ve svůj prospěch. „Od
jarní části sezony očekávám velký boj. Musíme se připravit na to, ţe nás nikdo
nepodcení a nic nám nedá zadarmo. Všichni po nás půjdou, budou se snaţit proti
nám vytáhnout a sebrat nám co nejvíc bodů. Na našich hráčích a vedení je, abychom
se co nejlépe připravili na jarní část sezony a neusnuli na vavřínech. Jen maximální
nasazení a píle nás můţe přivést tam, kam si všichni přejeme dojít,“ dodává Luskač.
Tato slova myslím nepotřebují další komentář.
To naše druţstvo ţáků tak velkolepý vstup do sezony nemělo. Trenér Luskač
se po odchodu Michala Slíţka musel potýkat s nedostatečnou docházkou hráčů.
„Druţstvo ţáků se do nové sezony moc nezměnilo, kádr opustil pouze Michal Slíţek,
nikdo nový nepřišel, tak bylo jasné, ţe bude zapotřebí kaţdé ruky a nohy. Osa
muţstva zůstala stejná jako v loňském ročníku a na ni jsem se chtěl také spoléhat.
Nedopadlo to zrovna nejlépe. Vzhledem k tomu, ţe jsme polovinu zápasů odehráli
v menším počtu neţ soupeři, to mohlo být i horší. Nemyslím výsledkově, ale hlavně
herně. V muţstvu je 13 chlapců a 2 děvčata (a přibude ještě jedno). Vím, není to
moc, ale kde vzít a neukrást, ţe? Velmi dobré ale bylo zjištění, ţe i v devíti hráčích
jsme schopni si vytvořit šance a mít na hřišti i převahu, kdyţ však vytvořené šance
neproměníme a soupeř ano, nemůţeme myslet na lepší výsledky,“ píše Luskač.
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Je nyní na něm, aby přesvědčil děti i rodiče, ţe je pro mladé fotbalisty lepší
běhat na hřišti, neţ sedět u počítače. Pokud se mu to podaří, mohlo by se na jaře
ţákům blýsknout na lepší časy. Dobrým příkladem by jim mohli být hráči našeho A
týmu.
Předseda oddílu, Tomáš Luskač podzim uzavírá následujícími slovy: „Chtěl
bych tímto poděkovat všem hráčům, trenérům, vedoucím muţstev, všem, co se
starají o hřiště, o lajnování, klukům od udírny, pomezním, výběrčím, hlavním
pořadatelům, reportérce a dalším za odvedenou práci v roce 2011.“
Ten následující, rok 2012 můţe být v našem podání ještě úspěšnější. Kluci
budou potřebovat podporu fanoušků, zejména v domácím prostředí, tak doufáme, ţe
si na jaře najdete cestu na domácí zápasy našeho muţstva. Přijďte kluky povzbudit,
budou to potřebovat!
Zároveň bych Vám všem chtěla jménem hráčů i vedení klubu popřát všechno
nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí a úspěchů, jak ţivotních, tak
pracovních.
Milena Šimečková

Sběrný box na elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vyslouţilých malých elektrozařízení. Kaţdý občan bude mít nyní moţnost zanést starý
mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené nádoby, tzv. Eboxu, který bude od března umístěn na
chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém
ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění
drobných elektrozařízení je také zvýšení
mnoţství sebraných malých spotřebičů. Ty
totiţ většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běţným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu,
který by mohl být znovu vyuţit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno
k recyklaci, je zajištěno, ţe drtivá většina
vyslouţilého spotřebiče bude opětovně
vyuţita. Šetří se tak přírodní zdroje a ţivotní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
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Výstavba autobusové zastávky
Jedinou větší investiční akcí v roce 2011 bylo vybudování nové autobusové zastávky u statku,
jejíž součástí je autobusový záliv a přístřešek pro cestující. Při přípravě této akce jsme se
rozhodli zároveň se zastávkou vybudovat i nový přilehlý chodník. Jak se již dnes ukazuje,
dobrým nápadem byla i výstavba zpevněné plochy sloužící k parkování v těsné blízkosti
kulturního domu. A protože za kulturní dům vedla stará poničená cesta, přistoupili jsme po
zvážení finančních možností obce i k její rekonstrukci.
Samotné stavební práce začali počátkem měsíce září. Tento posun byl způsoben
nedostatkem volných finančních prostředků, protože obec čekala na proplacení dotací
z projektů předešlého období, které bylo nutné nejdříve realizovat z vlastních zdrojů.
Realizace stavby probíhala díky přístupu dodavatelské firmy bez nejmenších problémů.
Velkou měrou se o to zasloužilo i velmi teplé a suché podzimní počasí.
Celkové stavební náklady dosáhly výše 792.000,- Kč. Část peněz ve výši 150.000,- Kč nám
pokryla dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, zbylé finance zaplatila
obec ze svého rozpočtu.
Po dokončení výstavby mě někteří občané položili
dvě otázky – proč nemá čekárna pro cestující boční
stěny a proč je v chodníku sloup elektrického vedení.
U čekárny vznikl problém již při schvalování
projektu, kdy správci inženýrských sítí, které před
čekárnou v zemi vedou, nechtěli nad těmito sítěmi
čekárnu povolit. Proto byl zvolen daný kompromis. U
sloupu elektrického vedení byl důvod čistě
ekonomický. Přeložení sloupu by musela obec v plné
výši zaplatit. Ekonomicky výhodnější bylo mírně
rozšířit chodník, aby se dal sloup pohodlně obejít.
Pavel Planeta

Ţeletické ţeny v roce 2011
Občanské sdruţení Ţeletické ţeny je řadu let
stálicí v pořádání kulturních akcí nejen pro ţeny,
ale i pro širší veřejnost. Ani v roce 2011 jsme
nezahálely a věnovaly jsme spoustu energie a
vlastního času přípravě a uspořádání oblíbených
akcí: lednového pyţamového plesu, květnového
zájezdu ke Dni matek, podzimní výstavy ovoce a
zeleniny, listopadové Kateřinské zábavy, či
předvánoční výstavy perníčků. Tato rozmanitá
činnost by nebyla moţná bez nadšení a
obětavosti našich členek, kterým za to patří velký dík. Bohuţel ne vţdy je vynaloţené
úsilí organizátorek korunováno úspěchem, tedy zájmem a mnoţstvím návštěvníků.
V následujícím roce chceme zvolnit tempo a zaměřit se na pořádání akcí menšího
rozsahu určených zejména pro ţeny. Rády v našich řadách přivítáme další
zájemkyně o naši činnost a nové členky.
Blanka Handlířová
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Skautský oddíl
Jádrem programu skautského oddílu jsou pravidelné schůzky konající se jednou za týden.
Skautský oddíl má v tomto regionu bohatou základnu asi stovky dětí. Ty se pravidelně
potkávají v klubovnách rozesetých v jednotlivých obcích. Jedna z nich slouţí k setkávání
Ţeletických Kober. Tak si totiţ říkají místní skauti, kteří se setkávají na faře v Ţeleticích.
Na schůzkách nejde jen o zábavu, ale především o systematickou práci s dětmi, které do
skautu vstupují často uţ v šesti letech a mnohdy se skautingu věnují aţ do dospělosti.
Činnost se dá rozdělit na dvě základní sloţky. První je výcvik v praktických dovednostech,
jako poskytování první pomoci, práce s mapou a buzolou, uzlování, poznávání přírody atp.
Druhou sloţkou je výchova. Skauting je výchovné hnutí, které spočívá ve vštěpování
základních morálních hodnot, ale vede děti i k rozvoji samostatnosti, navyknutí na práci v
kolektivu, spolupráci. Kaţdé setkání je ale také schůzkou plnou legrace, zábavy a
dobrodruţství. Činnost oddílu je doplněna
výlety a o letních prázdninách stanovým
táborem.
Pokud byste měli zájem své děti přihlásit do
skautu, stačí přijít na schůzku v uvedený čas a
domluvit se s vedoucím. Zájemce přijímáme
po celý rok.
Schůzky bývají kaţdé pondělí od 16.00 do
18.00 v klubovně na faře.
Více informací o činnosti oddílu naleznete na
internetové adrese: http://www.skautkyjov.cz

Digitalizace katastrální mapy
V září loňského roku začala platit v intravilánu obce nová digitální katastrální mapa.
Vytvořením této mapy došlo k dokončení digitalizace celého katastrálního území.
Tato digitalizace proběhla odlišně od pozemkových úprav. Nedocházelo při ní
k přesunům pozemků, ale pouze byla zpřesněna mapa původní. U některých
majitelů došlo ke změně čísel, případně výměry pozemku, který vlastní. Vzhledem
k těmto skutečnostem by bylo vhodné, aby si všichni vlastníci nemovitostí zjistili,
jestli u nich změna nastala. Pokud ano, je potřeba během měsíce ledna podat na
finančním úřadě daňové přiznání, nebo provést jeho opravu.
V současné době musí za všechny pozemky v katastrálním území Ţeletice
platit daň z nemovitosti vlastník pozemku.
Pokud vlastníci nemovitosti nepřiznají daň ve stanoveném termínu, musí jim finanční
úřad vyměřit pokutu v minimální výši 500,- Kč.
Proto neváhejte a dejte si svá daňová přiznání do pořádku, protoţe je zcela zbytečné
tyto pokuty, které mnohdy mnohonásobně převyšují vyměřenou daň, platit.
V případě prodeje nemovitosti během roku 2011 je nutné tuto změnu na finanční
úřad nahlásit také, abyste daň neplatili zbytečně.
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Myslivecké sdruţení Ţeletice
Myslivecké sdruţení Ţeletice má v současné době 7 stálých členů, 5 hostů (v jejich bydlišti
není moţné vykonávat právo myslivosti) a 1 adepta .
V roce 2011nás navţdy opustil nejstarší člen MS Ţeletice, pan Vojtěch Němček.
Na začátku roku proběhla v našem sdruţení volba výboru MS a výsledky byli opět
potvrzeni stávající členové: předseda MS Ladislav Kučera, hospodář MS Jaroslav Foukal,
pokladník Miroslav Kozman.
V loňském roce se našemu sdruţení podařilo získat dotaci z programu Leader na
modernizaci střelnice. Na této akci má největší zásluhu náš člen Robert Němček, který za MS
připravil potřebnou administrativní agendu a tím ve velké míře přispěl k získání dotace .
V souvislosti se získáním dotace členové i hosté MS odpracovali stovky hodin při úpravě
terénu v okolí střelnice, při vysazování mladých borovic a při celkovém zkrášlení prostředí
nové střelnice. Výsledkem je zařízení, které splňuje všechny bezpečnostní nároky, technicky
umoţňuje provádění sportovně střeleckých soutěţí a zároveň esteticky zapadá do krajiny.
Na začátku května a na konci srpna na střelnici proběhly opět střelecké soutěţe s jiţ tradičně
velkou návštěvností střelců z blízkých i vzdálenějších sdruţení.
Na tomto místě bych chtěl pozvat občany Ţeletice na tyto akce, kde je kromě sledování
průběhu střeleb, také moţnost výborného občerstvení a pro zájemce vţdy na konci soutěţe
příleţitost si střelbu s jištěním instruktora vyzkoušet.
Naše MS letos připravilo ke Dni dětí dvě akce na
nové střelnici. První část dětského dne proběhla s dětmi
z mateřské školy v Ţeleticích, kde naši členové dětem
předvedli ukázky střelby apod. a nakonec pro ně
uspořádali táborák s opékáním špekáčků. Druhá část
Dne dětí na střelnici byla pro děti 1.stupně školy
v Nenkovicích a Lovčicích. Pro tyto děti jsme
připravili vědomostní soutěţe, ve kterých jsme s radostí
zjistili, ţe většina dětí o přírodu má zájem a některé
z nich, jako např. Vojta Šimeček nebo Jirka Křůmal
mají opravdu excelentní znalosti. Dále jsme pro ně připravili přehlídku psů loveckých
plemen, ornitologickou přednášku, ukázky trofejí, vycpanin a v závěru i střeleb. Celý den byl
zakončen pohoštěním a podle ohlasů dětí i paní učitelek lze soudit, ţe akce byla velmi zdařilá.
V měsíci červnu se naši členové Jan Kozman a Robert Němček zúčastnili místní soutěţe ve
vaření gulášů, do které jsme věnovali pěkného „gulášového“ srnce.
Měsíc červenec byl ve znamení příprav a také podílení se na sjezdu rodáků. Pomáhali jsme
stavět máju, organizačně jsme zajišťovali sobotní jarmark. Jako prezentaci našeho MS jsme si
pro diváky na farním dvoře připravili jeden z nejslavnostnějších okamţiků v ţivotě kaţdého z
nás, pasování na myslivce. Toto připravil a komentoval velký znalec mysliveckých tradic pan
Ivan Knos z Brna, který je stálým hostem našeho MS.
V oblasti samotné péče o zvěř uţ od jara si naše MS připravovalo zásoby na zimu, sekli
jsme a sušili seno i jetelinu. Od našeho sponzora, pana Slováčka, jsme dostali pro zvěř obilí.
Po loňském, pro zvěř špatném roce, uţ od podzimu zvěř přikrmujeme a snaţíme se, aby se její
stavy zvedly a naši potomci neznali baţanty a zajíce jen přírodovědných publikací nebo filmů.
Z důvodů nízkých stavů zajíců i baţantů letos pořádáme jen dva hony.
Váţení spoluobčané, jménem Mysliveckého sdruţení Ţeletice Vám přeji do roku 2012
pevné zdraví a hodně štěstí.
Ladislav Kučera, předseda MS Ţeletice
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Sbor dobrovolných hasičů Ţeletice
V současné době pracuje v našem sboru 34 hasičů a v roce 2011 vstoupila do našich řad
téţ jedna hasička. SDH je začleněn v rámci okresu Hodonín do III. okrsku, kde
spolupracujeme se sbory ze Ţdánic, Lovčic, Archlebova, Ostrovánek, Věteřova, Stráţovic a
Nenkovic. Zástupci jednotlivých sborů se pravidelně setkávají na okrskových valných
hromadách, kde plánují přípravu kulturních, či sportovních akcí. V uplynulém roce proběhlo
několik sportovních akcí – soutěţí v poţárním útoku, kterých se se střídavými úspěchy
zúčastňuje naše omlazené druţstvo s naším vozidlem Trabant. Celkem proběhlo v roce 2011
5 soutěţí, přičemţ noční soutěţ proběhla v měsíci září u nás v Ţeleticích. Podle mého názoru
jde o atraktivní podívanou. I kdyţ se našemu druţstvu nepodařilo obhájit loňské prvenství,
skončili na šestém místě, po dopilování některých činností při poţárním útoku budou patřit
mezi nejlepší. První místo ve II. ročníku noční soutěţe v poţárním útoku v Ţeleticích
vybojovalo druţstvo SDH Archlebov.
Také v roce 2011 jsme organizovali, a myslím
si, ţe úspěšně, maškarní ostatkovou zábavu.
Jako tradičně nám vyhrávala dechová hudba
z Ostroţské Nové Vsi – Novovešťanka. Tato
dechová hudba nám přislíbila účast i v roce
2012, a proto zvu všechny, kdo mají rádi dobrou
dechovku, na naši maškarní ostatkovou zábavu.
Také bych chtěl poţádat jménem SDH Ţeletice
nejenom děti a mládeţ, ale i dříve narozené, aby
se zúčastnili odpoledního reje masek obcí,
abychom důstojně zahájili masopust.
Z dalších kulturních akcí, kterých se zúčastnili naši členové, bych chtěl zmínit a zároveň
poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci sjezdu rodáků v roce 2011. Ve spolupráci
s obcí jsme uspořádali oslavu Dne dětí, naše druţstvo se zúčastnilo obecní akce vaření
guláše, kde skončilo na pěkném 2. místě a v měsíci říjnu jsme pomáhali při drakiádě.
Ještě bych se rád zmínil o vydařené akci SDH Ţeletice, a tou se stala oslava Dne matek,
kterou jsme chtěli alespoň trochu poděkovat za trpělivost a porozumění našich drahých
poloviček.
Naší hlavní činností ovšem zůstává zásah při poţárech, kterému jsme se nevyhnuli ani
v roce 2011. Dne 11.11.2011 vypukl v prostoru lesa nad Vlachovým. Poţár byl zjištěn cca
v 17.30 – 17.45 hodin a ihned začala jeho lokalizace ručními hasebními prostředky. Hašení
prováděli hasiči – Svatoň Jan, Skalický Václav, Skalický Martin, Skalický Michal, Jakeš
Zdeněk, Svatoň Stanislav a z řad občanů Gavenda František. Po vyhodnocení situace byli
přivoláni profesionální hasiči (17.55 hod.), aby provedli prolití pařezů na poţářišti o průměru
cca 50m (suchou trávu a listí se podařilo uhasit ručními hasebními prostředky). Profesionální
hasiči z Kyjova přijeli cca v 18.25 hod., a po převzetí poţářiště rozvinuli hadice a začali
s proléváním pařezů. Byla povolána jednotka SDH z Násedlovic, která prováděla dopravu
vody od zdroje na poţářiště. Zásah byl ukončen ve 20.00 hod. a poţářiště opětovně předáno
členům SDH Ţeletice, kteří v době od 20.00 hod. do 7.00 hod. prováděli kontrolu poţářiště,
přičemţ v době od 3.00 do 5.00 hod. hlídka dohašovala některá doutnající místa. Výše
zmíněným členům SDH, ale i občanům, kteří se zásahu zúčastnili, bych chtěl jménem svým,
ale i jménem celého sboru poděkovat za jejich včasný zásah.
Všem členům SDH Ţeletice, ale také Vám všem přeji, aby rok 2012 byl rokem bez poţárů,
dále Vám přeji mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Jan Goj, starosta SDH
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Vesnice roku 2011
V loňském roce jsme se rozhodli po zkušenostech z let minulých přihlásit opět
do soutěţe Vesnice roku. Do této soutěţe, která probíhá od roku 1995, se
mohou přihlásit obce venkovského charakteru, které mají maximálně 6300
obyvatel a mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem
obce. Cílem této soutěţe je poukázat na všechny aktivity obce, jejich spolků a
občanů, kteří zvelebují nejenom svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a
zapojují se do společenského ţivota v obci. Celkem se do soutěţe v ČR
přihlásilo 305 obcí, z Jihomoravského kraje to bylo 19 obcí.
Všechny obce, které hodnotitelská komise na přelomu května a června
navštívila, byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční rozvojové
dokumenty, společenský ţivot, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry. Desetičlenná hodnotitelská
komise se v kaţdé obci zdrţela přesně 2 hodiny. Během této doby jsme stihli
komisi představit obec, projít se po obci, navštívit opravený kulturní dům,
muzeum a daňčí farmu.
Výsledkem našeho snaţení je zisk Diplomu za vzorné vedení kroniky,
s nímţ byl na základě rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje spojen i
velmi příjemný finanční dar obci ve výši 60.000,- Kč. Vítězem krajského kola se
stala obec Vavřinec z okresu Blansko.

Slovácký rok v Kyjově

Ocenění Místní knihovny
Místní knihovna Želetice získala 4.dubna
2011 Ocenění za rozvoj veřejných
knihovnických a informačních služeb
v obci a podporu kulturního a
společenského života.
Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti
1.ročníku Slavnostního setkání knihoven
obcí Jihomoravského kraje v Moravské
zemské knihovně v Brně.
Hlavní zásluhu na zisku tohoto ocenění
má dle slov paní ředitelky Okresní
knihovny v Hodoníně, která nás na zisk
ocenění navrhla, knihovnice ing. Eva
Chromečková.
Osobně si zisku tohoto ocenění velmi
vážím. Měl jsem možnost při předávání
ocenění v MZK v Brně vidět prezentace
všech oceněných knihoven a s radostí
mohu konstatovat, že naše knihovna je
jak svým vybavením, tak službami na
velmi vysoké úrovni.

Zástupci obce se v sobotu 13.8.2011
zúčastnili krojovaného průvodu
v rámci Slováckého roku v Kyjově.
Všem krojovaným, v čele se členy
muţského pěveckého sboru, patří
velké poděkování za příkladnou
reprezentaci obce.

Tříkrálová sbírka
Česká katolická charita děkuje
všem štědrým dárcům, kteří
přispěli do Tříkrálové sbírky
v roce 2012.
Tři skupiny koledníků vybraly
v sobotu 14.1.2012 v naší obci
15.721,- Kč.

Pavel Planeta
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Mateřská škola
MŠ prochází kaţdoročními změnami v personálním obsazení. Od září 2010
nastoupila do funkce učitelky slečna Edita Mülerová a doplňovala devíti hodinami
týdně ve výchovném procesu pí. uč. Hrabalovou. Mimo to vedla kaţdý pátek v naší
MŠ krouţek výuky anglického jazyka pro starší děti. Za její snahu a aktivní
přístup jí patří dík.
Další změna nastala v měsíci červnu, kdy nám vedoucí učitelka Jitka
Válková oznámila odchod do starobního důchodu. Přejeme jí klidné a pohodové
dny v zaslouţilém odpočinku a děkujeme za příkladnou spolupráci, podporu a
pomoc při vedení MŠ. Od 1.9.2011 byla funkcí vedoucí učitelky pro MŠ Ţeletice a
Nenkovice pověřena Lenka Hrabalová.
Při ohlédnutí za uplynulým
rokem 2011 se neustále zamýšlíme
nad otázkou, jak zvýšit počet a
získat nové děti do našeho zařízení
a udrţet tak chod naší školky
v obci. To se nám ale bohuţel
nedaří. Na začátku roku školku
navštěvovalo 10 dětí, v únoru a v
dubnu nastoupily 2 děti – Toník
Brídl
a
Terezka
Obluková
z Násedlovic. Počet se tak zvýšil na
12 dětí. Docházku do MŠ ukončilo
v červnu 5 dětí a začaly od září navštěvovat základní školy. V naší MŠ od září
tohoto roku zajišťujeme výchovu 8 zapsaných dětí. Provozní doba MŠ je
stanovena od 7:00 – 15:00 hod. Výchovným procesem v odpoledních hodinách
doplňuje paní učitelku školnice MŠ Jana Bělohoubková.
Pokles dětí je značný a nese s sebou i neblahé ohlasy lidí, kteří se
pozastavují právě nad nízkým počtem dětí při dopoledních vycházkách a nabádá
je k otázce: „Kde máte zbytek, to jich je tolik nemocných?“ nebo „To jsou
všichni?“ Tento problém nám není lhostejný, ale prozatím ho nemůţeme ovlivnit.
Přesto se snaţíme a nadále pokračujeme v plnění našich hlavních výchovně
vzdělávacích cílů tak, aby se charakter a osobnost dětí mohly všestranně
rozvíjet, aby byly v naší MŠ spokojené a získané znalosti a dovednosti mohly
uplatnit nejen při vstupu do ZŠ, ale také do kulturní společnosti.
Výchovně vzdělávací program, se kterým pracujeme, nese název „Blíţ
k přírodě – blíţ k sobě“ a je obohacen o další poznatky z environmentální výchovy
– čili výchovy o přírodě, ekologii, přírodních dějích a jevech. Jeho cílem je
získávání nových poznatků a vědomostí o vztahu k ţivotnímu prostředí. Tento
projekt také podporuje fyzický vývoj, rozvoj inteligence a myšlení, tvůrčí
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schopnosti dětí. Nezbytnou součástí k vytvoření podnětného prostředí patří
tělesná pohoda a dostatek volného pohybu. Jistě Vás tedy bude zajímat, co se za
celý rok u nás dělo. Akcí se uskutečnilo opravdu hodně, nabídli jsme dětem
zajímavý a bohatý program. Navštívili jsme Městskou knihovnu v Kyjově,
uskutečnili jsme první výpravu na „střelnici“ spolu s rodiči za přispění OÚ a tím
tak navázali spolupráci s mysliveckým sdruţením Ţeletice. Děti obohatily své
znalosti při výukovém programu nazvaném „Housenka a její kabátek“ v podání
vzdělávacího střediska Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou. Děti se zúčastnily
zdobení perníčků pod vedením pí. Novákové ze Stavěšic, navštívily Adventní
výstavu v galerii při OÚ Nenkovice, shlédly vystoupení divadla Veselá školička
s názvem „Co se děje v přírodě na jaře“, vystoupily na KD při výroční schůzi SDH
Ţeletice ke Dni matek. Na závěr roku jsme uskutečnili „Putování za zvířátky“ –
výprava na Daňčí farmu a slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě –
„Loučíme se s předškoláky – nazdar kamarádi“. Proběhla i společná setkání
s dětmi MŠ Nenkovice na naší školní zahradě. Další akce proběhly v rámci
spolupráce ZŠ a MŠ – návštěva 1. třídy ZŠ Nenkovice a druţiny, společná oslava
Dne Země, „Pohádkový den“ ke Dni dětí, Mikulášská nadílka ve školce a další
kulturní akce např. vystoupení s názvem „Humor v českých pohádkách“ – divadlo
z Brna a vystoupení kouzelníka pana Waldy.
V tomto školním roce jsme navštívili kino Panorama v Kyjově, přijali pozvání
na podzimní výstavu ovoce, zeleniny,květin a výstavu „Vánoce s vůní medu“ na KD
v Ţeleticích, navštívili výstavu v galerii Nenkovice „Keramika s květinou pohladí“ a
muzikálové vystoupení divadelní společnosti Slunečnice Brno. V MŠ Nenkovice
jsme byli účastníky vystoupení divadla Veselá školička s názvy: Pomáhejme
druhým a Čistota půl zdraví. V říjnu zahájil činnost krouţek výuky anglického
jazyka „Angličtina hrou“ pod vedením slečny Petry Liebigerové z Uhřic. Všechny
tyto a další akce by nemohly být uskutečněny bez finanční podpory rodičů,
dobrých vztahů mezi lidmi a za dobré spolupráce se ZŠ a MŠ Nenkovice.
Přestoţe naše MŠ je součástí ZŠ Nenkovice, školku zabezpečuje OÚ
Ţeletice. Váţíme si toho, co pro MŠ obecní úřad dělá. Zajišťuje veškeré opravy,
snaţí se nám vycházet vstříc při jakýkoliv problémech a poţadavcích. Není to jen
finanční zabezpečení, ale i zájem o vše, co se v MŠ odehrává.
Poděkování patří i všem občanům, kteří nás podporují při sběru starého
papíru a tím přispívají k finančnímu zisku pro MŠ a potřeby děti. Dík patří i
podnikatelům a rodičů za sponzorské dary.
Na závěr bych chtěla jménem MŠ a ředitelství ZŠ Nenkovice poděkovat za
spolupráci a popřát všem rodičům dětí, občanům, sponzorům a všem členům
zastupitelstva obce Ţeletice hodně radosti, zdraví, štěstí, rodinné pohody a
pevné vykročení do nového roku 2012.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka
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Hospodaření obce v roce 2011

Statistické údaje k 31.12.2011
Počet obyvatel v Ţeleticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

518
18
7
31

Narození v r. 2011

5

Zemřelí v r. 2011

4

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

8

- ţeny 262
- muţi 256
- ţeny 13
- muţi 18
- dívky 2
- chlapci 3
- ţeny
3
- muţi
1

Příjmy: Rozpočet schválený 5.179.600,- Kč
Skutečnost
5.620.647,- Kč
Výdaje: Rozpočet schválený
Skutečnost
Stav účtu k 31.12.2011
Výše úvěru k 31.12.2011

5.012.300,- Kč
5.394.121,- Kč
326.740,- Kč
1.314.250,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2012

28
7
2
1

Příjmy:
Výdaje:

4.399.800,- Kč
4.289.200,- Kč

Sjezd rodáků
Ve dnech 21.-25.července 2011 se uskutečnil v Ţeleticích Sjezd rodáků. Touto akcí
jsme chtěli navázat na oslavy před deseti lety, které sice nesly jiný název, ale většina
návštěvníků je jistě jako Sjezd rodáků tehdy vnímala. Mnozí návštěvníci si jistě také
vzpomněli na první oficiální Sjezd rodáků v roce 1971.
Samotné přípravy byly zahájeny jiţ v polovině roku 2010, kdy byla určena pracovní
skupina lidí, kteří oslavy připravovali. Věřím, ţe se nám podařilo, po několika schůzkách, na
kterých zazněly nejrůznější názory a nápady, vytvořit bohatý program, ze kterého si měl
moţnost vybrat něco zajímavého kaţdý návštěvník. Největší rozčarování a nervozita ve
tvářích organizátorů byla znát ve čtvrtek, těsně před samotnými oslavami, kdy celodenní
vytrvalý déšť nevěstil nic dobrého. Naštěstí předpověď počasí vyšla meteorologům přesně,
protoţe jiţ v pátek dopoledne vysvitlo mezi mraky slunce, které vydrţelo na obloze aţ do
neděle.
Na
tanečním parketu na hřišti, kde se
odehrávala převáţná část kulturních
akcí, se vystřídalo během tří dnů
mnoho
účinkujících.
Zajímavým
zpestřením programu bylo jistě
vystoupení francouzského souboru
Farandoleurs. Bohatý program byl
připraven pro návštěvníky také na
farním dvoře, kde mohli navštívit
lidový jarmark nebo odpolední
vystoupení místních spolků. Jistě
zajímavá byla i výstava unikátní
sbírky
dětských
historických
tříkolek
v místním
muzeu.
Doufám, ţe se během víkendu,
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kdy oslavy probíhaly, nikdo z návštěvníků nebo obyvatel obce nenudil. Pokud si snad
nevybral z nabídky kulturních akcí, snad alespoň potkal své příbuzné, známé nebo kamarády.
Závěrem patří ještě jednou velké poděkování všem, kteří se na přípravě a organizaci
Sjezdu rodáků podíleli – všem organizátorům, účinkujícím a vedoucím souborů, všem členům
spolků v Ţeleticích, kteří vypomáhali při samotné organizaci jednotlivých akcí. Zvláštní
poděkování je třeba vyslovit paní Marii Valianové, která strávila bezpočet hodin přípravou
publikace, která byla u příleţitosti Sjezdu rodáků vydána. V neposlední řadě patří poděkování
všem návštěvníkům, protoţe bez nich, by ţádná z akcí neměla tu správnou atmosféru. Mnoho
návštěvníků odjíţdělo ze Ţeletic se slovy „Pokud se bude konat další Sjezd rodáků, určitě se
ho, pokud budeme ţiví a zdraví, zúčastníme“.
Takţe za příštích 10 let v Ţeleticích nashledanou!
Na úplný závěr několik čísel:
 Bylo vyrobeno 600 ks pozvánek, z nichţ se cca 560 rozdalo nebo rozeslalo
 Na páteční ochutnávce vín se sešlo 565 vzorků vín
 Bylo vydáno 350 ks publikace „Ţeletice 20.století …….
 Bylo zakoupeno 400 ks skleniček s pamětním potiskem
 Během oslav se prodalo 1008 ks vstupenek
 Celkové výdaje činily 269.809,- Kč, příjmy 175.311,- Kč
 Ztrátu ve výši 94.498,- Kč uhradila obec ze svého rozpočtu
 Jihomoravský kraj poskytl na Sjezd rodáků obci dotaci ve výši 10.000,- Kč
Pavel Planeta

Novinky v místním muzeu
Od loňského roku mají všichni návštěvníci muzea v Ţeleticích moţnost odnést si na
památku otisk pamětního kulatého razítka – Muzeum obce Ţeletice. Třeba na rubu
pohlednice, na propagačním letáku muzea nebo jen tak, jako většina dětí, na ruce.
U příleţitosti Sjezdu rodáků se konala v prostorách muzea výstava historických
dětských tříkolek ze sbírky pana Jiřího Fialy z Brna. Vystaveno bylo více jak tři desítky
tříkolek z celého světa. Ty nejstarší byly vyrobeny jiţ v polovině 19.století a pocházely např.
z Německa, Anglie, Austrálie či Ameriky. Návštěvníky zaujala především rozmanitost tvarů a
funkčností tříkolek, detailní zdobení i celková krása těchto dochovaných exponátů. Zajímavé
bylo i vyprávění majitele sbírky o způsobu shánění nových tříkolek nebo jejich opravách.
Během roku přibylo do sbírek muzea mnoho zajímavých věcí. Mezi nejstarší darované
exponáty patří určitě plakát z roku 1925, kdy místní organizace Sokola zvala na ples
v hostinci bratra Misáka. Ve vitrínách přibyly staré papírové peníze. Mezi nejvzácnější patří
papírová 1 koruna z roku 1910 nebo velikostně největší papírová bankovka TAUSEND
KRONEN z dob Rakouska Uherska z roku 1902.
Na dřevěné vitríně je uţ také vystaven nejstarší darovaný kancionál z roku 1873 psaný
švabachem a vzácná bible z roku 1780. Čítárnu zdobí nová krojovaná panenka, přibyla
souprava malovaných plecháčků a malovaná truhlička. Mezi další vzácnosti patří obrázek
ak.malíře Jano Köhlera z roku 1917 zobrazující kůr a varhany farního kostela, nebo Sibilino
proroctví psané také švabachem. U vchodu do muzea zatím stojí obrázek Panny Marie, který
se dříve nacházel zavěšený na stromě na okraji lesa. Budeme se snaţit tento zasklený obrázek
opravit, případně zrestaurovat a umístit ho zpět na své místo k lesu, kde se ještě donedávna
nacházel, neţ na něm zub času zanechal nesmazatelné stopy.
Všem dárcům děkujeme za věnované exponáty do sbírek místního muzea.
Irena Planetová
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KUDY KAM v nepříznivé ţivotní situaci
V dnešní době dochází k řadě změn, které se nějakým způsobem dotknou kaţdého
občana. Člověk je vystaven působení mnoha institucí a musí čelit jejich poţadavkům. Je proto
přirozené, ţe můţe nastat situace, kdy neví kudy kam.
Charitní poradna zřízená Oblastní charitou Hodonín nabízí všem občanům odborné
sociální poradenství v širokém okruhu ţivotních situací, které je poskytováno zcela bezplatně.
Sluţba je vţdy poskytována pro konkrétní záleţitost klienta s respektováním jeho soukromí.
Charitní poradnu v Hodoníně je moţné kontaktovat jak osobně, tak telefonicky či písemně na
níţe uvedených kontaktech.
Aktuální otázkou je nepochybně zaváděná sociální reforma se svými změnami.
Dochází ke sjednocení výplaty sociálních dávek, které bude mít nyní všechny v kompetenci
Úřad práce, bude vytvořena tzv. karta sociálních systémů pro nakládání s dávkami. Čerpat
finanční podporu státu je při splnění podmínek moţné hned z několika systémů. Nemocenské
pojištění poskytuje peněţitou pomoc při výluce z pracovní činnosti z důvodu onemocnění či
mateřství. Důchodové pojištění zajišťuje příjem v případě stáří, invalidity či úmrtí blízké
osoby. Systém státní sociální podpory se zaměřuje na poskytování dávek souvisejících s péčí
o dítě jako je porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na
bydlení, pohřebné a dávky pěstounské péče. Ze systému hmotné nouze je moţné uspokojit
základní ţivotní potřeby v rámci příspěvku na ţivobytí, bydlení či mimořádné pomoci.
Rovněţ síť sociálních sluţeb nabízí občanům moţnost zajištění pro specifické situace,
např. pečovatelská sluţba, poradenství, sluţby rané péče, odlehčovací sluţby, azylové
bydlení, nízkoprahová zařízení, sociálně aktivizační sluţby, a další.
V praxi poradny se dále zabýváme právními vztahy zahrnující například problematiku
bydlení, darování nemovitosti, dluhů a exekucí, různými druhy soudního řízení, pracovněprávním poradenstvím.
Tématem, které si zasluhuje pozornost jsou rovněţ různé předváděcí akce a návštěvy
podomních obchodníků, z nichţ většinou plynou větší problémy neţ skutečný uţitek. Před
jakýmikoliv cizími osobami je potřeba být obezřetnými.
Smutnou kapitolou bývají případy domácího násilí, kdy jeho zákeřnost tkví v tom, ţe
můţe být skutečně dlouhou dobu skryté s velmi nepříznivými důsledky pro celou rodinu.
Podpora členů rodiny je v tomto směru však poměrně rozvinutá – je moţné nařídit vykázání
násilné osoby, stanovit si bezpečnostní plán a být v kontaktu s pomáhajícími institucemi.
V těchto i v celé řadě dalších oblastí Vám nabízíme moţnost konzultace Vašich
záleţitostí v Charitní poradně Hodonín, na ul. Wilsonově (u vlakového nádraţí) nebo na
tel. 731 425 497, e-mail: poradna.hodonin@charita.cz

Poznámka ke krajským volbám.
V roce 2012 nás čekají krajské volby. Určitě není potřeba zdůrazňovat, jak úzce je
propojena komunální politika s krajskou politikou, která ovlivňuje ţivoty nás všech v kraji
(nemocnice, školy, soc. sluţby, doprava, atd.).
Přál bych si, abychom k volbám šli v co největším počtu a abychom si do krajského
zastupitelstva zvolili zástupce i z našeho regionu, který by nám pomohl řešit naše problémy
a na kterého bychom si dokázali „šáhnout“! Vodítkem můţe být volební program, který
reprezentuje. Pevně věřím, ţe ne všichni jsou špatní, ţe se mezi nimi najde i slušný a
poctivý člověk, jenţ je ochotný pomáhat jiným.
Těm, kdo vyuţijí své volební právo a rozhodnou se k volbám přijít a nejsou jim lhostejné
Klub přátelproblémy
tekutého
ovoce
veřejného
ţivota, přeji odpovědnou a šťastnou ruku.
Jan Kučera
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Klub přátel tekutého ovoce
Občanské sdruţení „Klub přátel tekutého ovoce“ dále jen KPTO bylo zaregistrováno v roce
2007 a jeho hlavní náplní je pořádání koštu ovocných destilátů a pomoc ostatním sdruţením
se stejným zaměřením. Občanské sdruţení má 12 členů a úspěšně se podílí jak na ostatních
degustacích a koštech, tak i na činnosti v obci. Mezi největší úspěchy patří to, ţe v podstatě
celá Morava a i některé košty v Čechách probíhají v 50-ti bodové stupnici, která byla poprvé
degustátorům představena v Ţeleticích na školení.
Jako další neméně úspěšné akce se dají zařadit „Degustace v Ţeleticích“, které
probíhají jako 1. v sezoně. KPTO se na ostatních koštech umísťuje na předních místech a má i
několik vítězství jak v jednotlivých kategoriích, tak i celkových výsledcích. Vloni bohuţel jiţ
podruhé neproběhne košt „Ovocných destilátů“ a to z důvodu odpadnutí důleţitých sponzorů.
Je nám to líto, ale akce tohoto druhu stojí nemalé finanční prostředky. Doufáme, ţe na tento
rok se nám podaří prostředky sehnat a 5.ročník „Ţeleckého koštu“ konečně proběhne.
KPTO je ze všech spolků, které se zabývají košty nejmenší a to jak mnoţstvím vzorků,
tak i počtem členů. Velkou starost nám dělá nedostatek degustátorů na naší degustaci, díky
ostatním organizacím se nám daří degustaci uskutečnit. Pokud by měl někdo zájem o
degustování ovocných destilátů, budeme rádi, kdyţ se zapojí.
Jako největší problém místního koštu musíme zmínit velice slabou účast na samotném
koštu. Nevíme, jestli je to z důvodu strachu z ochutnávání pálenek, nebo opravdovým
nezájmem místních obyvatel. Je pravdou, ţe účast se zvedla, ale pořád je na koštu prázdno.
Má to i své výhody, kaţdý má své místo na sezení a vzorky, i ty nejlépe hodnocené jsou aţ
do konce koštu. Ovšem atmosféra je ponurejší. Doufáme, ţe na příštím koštu bude více
místních obyvatel, protoţe výroba a poţívání pálenek má v naší obci svou tradici.
Na tento rok plánujeme provést školení a zároveň i přednášku o výrobě ovocných
pálenek a degustování podle 50-ti bodového systému, vytvořeného Ing. Josefem Balíkem z
vysoké školy v Lednici. Pokud by měl někdo zájem o tuto akci, nechť kontaktuje p. Davida
Vlasáka anebo p. Jaroslava Provazníka.
Těšíme se na účast místních obyvatel, ať uţ na školení, tak i na degustaci a samotném koštu.
Jaroslav Provazník nml.

VE ZKRATCE Z FARNOSTI V ROCE 2011
Leden

VIII. Farní ples ve Stráţovicích. K tanci a poslechu hráli DH Vlkošáci.

Červen

Farní dvorní slavnost - na tuto akci přijal pozvání senátor a 1. náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje S. Juránek.
Jmenování našeho duchovního správce Mgr. PharmDr. J. Šedivého, O.Cr.
velmistrem a generálem Rytířského řádu Kříţovníků s červenou hvězdou

Červenec Byla dokončena oprava fary
V rámci sjezdu rodáků byla na faře výstava věnovaná zemřelému faráři J.
Pasekovi.
Srpen

Farnosti se ujímá nový duchovní správce P. Vít Martin Červenka z řádu
premonstrátů z Nové Říše

Září

Účastnili jsme se Opatské benedikce Mgr. PharmDr. J. Šedivého, O.Cr. v Praze

Prosinec V kostele proběhl Vánoční koncert za účasti dětského folklorního souboru
Nenkovjánek, Muţského pěveckého sboru ze Ţeletic a cimbálové muziky pod
vedením primáše L. Macháčka
Srdečné poděkování dárcům vánočních stromů v kostele.
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Opatská benedikce 48. velmistra a generála
Rytířského řádu Křiţovníků s červenou hvězdou
J. M. Mgr. PharmDr. Josefa Šedivého, O. Cr.
z rukou praţského arcibiskupa a primase českého
Praţský arcibiskup a primas český Dominik Duka udělil ve středu 14. září L. P. 2011
Opatskou Benedikci 48. velmistrovi a generálovi Rytířského řádu Křiţovníků
s červenou hvězdou, který je jediným ryze českým rytířským kněţským řádem
zaloţeným ţenou - světicí. Stal se jím PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O. Cr.
Slavnosti v hlavním řádovém kostele na Kříţovnickém náměstí v Praze, který je
zasvěcen sv. Františkovi z Assisi, přihlíţelo více neţ 300 návštěvníků, včetně velké
skupiny krojovaných poutníků z Moravy. Významného okamţiku Řádu se zúčastnila
celá řada osobností - biskupové Vojtěch Cikrle, Václav František Lobkowicz, Jan
Baxant, František Radkovský, Josef Kajnek, Ladislav Hučko, opat premonstrátů
Michael Pojezdný a Rudolf Kosík z Nové Říše, prelát kláštera v Herzogenburgu, opat
Maxmilian Fürnsin, augustinian Evţen Martinec a zejména chargé d'affaires
apoštolské nunciatury Mons. Dennise Kuruppassery, který v té době zastupoval v ČR
papeţského nuncia. Pozvání přijal i norský velvyslanec J. E. Jens Eikaas. Mezi
čestnými hosty byla také předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr.
Naděţda Kavalírová a další.
Na nádvoří pak přijely dát novému velmistrovi hold další téměř čtyři stovky poutníků
především z farností, které 14 let na Kyjovsku spravoval ( Ţeletice u Kyjova,
Nenkovice, Stavěšice, Stráţovice,Věteřov) s cimbálkou, dechovkou Nenkovjanka,
muţáckým sborem z Věteřova a Ţeletic a chrámovým sborem ze Ţeletic a další
věřící z Čech, Moravy a Slezska. Slavnou Mši svatou, koncelebrovanou praţským
arcibiskupem Dukou, velmistrem Šedivým, chargé d'affaires apoštolské nunciatury
Kuppasserym, 30 vysokými církevními hodnostáři a 15 spolubratřími Řádu, mohli
diváci na nádvoří sledovat v přímém přenosu z kostela na několika velkoplošných
obrazovkách.
P. Josefa Šedivého, O. Cr. jako 48. velmistra a generála Rytířského řádu Křiţovníků
s červenou hvězdou jmenovala na příštích šest let vatikánská Kongregace pro
instituty zasvěceného ţivota a pro společnosti apoštolského ţivota 20. června 2011.
Stalo se tak v jubilejním roce velké zakladatelky tohoto řádu sv. Aneţky České
Přemyslovny, kdy si připomínáme 800. výročí jejího narození.
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Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2012

Muži
Neděle 23.3.

FC Veselí B – Ţeletice

10:15

Neděle 1.4.

Ţeletice – Hr. Vrbka

15:30

Neděle 8.4.

Archlebov – Ţeletice

15:30

Neděle 15.4.

Ţeletice – Vnorovy B

16:00

Neděle 22.4.

Vřesovice – Ţeletice

16:30

Neděle 29.4.

Ţeletice – Mikulčice B

16:00

Úterý 1.5.

Čejčí – Ţeletice

16:30

Neděle 6.5.

Bohuslavice – Ţeletice

16:30

Úterý 8.5.

Ţeletice – Lipov B

16:30

Neděle 13.5.

Ţeletice – Čejkovice

16:30

Neděle 20.5.

Volno

Neděle 27.5.

Suchov – Ţeletice

16:30

Neděle 3.6.

Ţeletice – Věteřov

16:30

Sobota 9.6.

Jeţov B – Ţeletice

16:30

Žáci
Neděle 1.4.

Ţeletice – Archlebov

Neděle 8.4.

volno

Neděle 15.4.

Ţeletice – Dambořice

13:30

Neděle 22.4.

Ţarošice – Ţeletice

15:00

Neděle 29.4.

Ţeletice – Šardice

13:30

Neděle 6.5.

Ţeletice – Násedlovice

14:00

Neděle 13.5.

Bukovany – Ţeletice

10:00

Neděle 20.5.

Ţeletice – Čejč

14:00
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