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Vážení spoluobčané,
Již několik dnů uběhlo od začátku Nového roku. Tento den není
jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom během
nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět
a zhodnocení toho, co jsme minulý
rok zažili, vykonali nebo nestihli
udělat. Život člověka je sám o sobě
pestrý a každého z nás jistě postihly jak zlé dny naplněné trápením,
smutkem, nezdarem, tak i dny
dobré, veselé, radostné a šťastné.
I samotná obec během minulého
roku překonávala překážky, ale těšila i s dokončených děl a úspěchů.
Největší překážkou v rozvoji obce je bohužel omezený objem finančních prostředků, které
má obecní rozpočet k dispozici.
Během posledních tří let pocítila obec pokles daňových příjmů
o 200 tisíc Kč. Snad se v tomto směru blýská na lepší časy, protože od
letošního roku platí pro obce nové,
v mediích i mezi starosty velmi diskutované, rozpočtové určení daní.
Většina obcí, mezi které se řadíme i my, by měla na tomto, snad
spravedlivějším, rozdělování daní
vydělat. Částečně si polepšíme
i na úkor čtyř největších měst, kterým budou naopak daňové příjmy
kráceny. V žádném případě nejde
o nějakou závist malých obcí vůči
velkým městům, ale o to, aby se
zmenšily rozdíly v daňových výnosech na obyvatele mezi městy
a obcemi. Musím ale dodat, že
i přes výše uvedené skutečnosti
nehýřím přílišným optimismem,
protože množství finančních prostředků rozdělovaných ze státního
rozpočtu do rozpočtu obcí je závisRok 2013

lé na celkové výši vybraných daní
do státní pokladny. Z tohoto důvodu je pro mě rozpočet obce na rok
2013 především na straně příjmů
opředen mnoha tajemstvími. Věřím ale, že budeme moci na konci
kalendářního roku konstatovat, že
jsme si přece jenom polepšili.
Určitě je na tomto místě důležité zmínit účast obce v loňském
ročníku soutěže Vesnice roku, do
které jsme se již počtvrté přihlásili.
Jsem přesvědčen, že jsme se v silné
konkurenci dvaceti tří přihlášených
obcí v Jihomoravském kraji neztratili, protože obec získala Diplom za
příkladnou péči o historickou zástavbu obce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě pomohli během
pouhých dvou hodin představit
hodnotící komisi nejenom obec
a její občanskou vybavenost, ale
především pohovořit o společenském životě a aktivitách občanů.
Velký podíl na čistotě obce
a údržbě veřejných prostranství
měli jistě i dva pracovníci, kteří byli
v roce 2012 v obci k tomuto účelu
zaměstnáni. Již několik let obec aktivně využívá možnost zaměstnávat uchazeče o zaměstnání z úřadu
práce v rámci veřejně prospěšných
prací. V loňském roce jsme navíc
měli možnost využít i pomoci nezaměstnaných občanů v rámci tzv.
veřejné služby. Pouze pro vysvětlení dodávám, že tito pracovníci byli
na základě stanovených podmínek
vybráni úřadem práce, aby si v obci
zdarma odpracovali určený počet
hodin. I když vykonávali pouze
pomocné úklidové práce, musím
konstatovat, že jejich pomoc byla
v obci zřetelně vidět. Čistota v ulicích by ale nebyla možná bez přispění i těch občanů, kteří si sami
velmi aktivně udržují okolí svých
domů. Negativní zkušeností je pro
mě v tomto ohledu několik málo

jedinců, kteří se dotazují na to, kdy
obecní pracovníci uklidí před jejich
domem? V poslední době jsem
také odpovídal na několik dotazů
týkajících se zimní údržby komunikací. Nadneseně by se o zimním
období dalo říct, že i když žijeme
ve 21.století, v době vyspělých
technologií, tak nás stále dokážou
rozmary počasí zaskočit a překvapit. Domnívám se ovšem, že zimní
údržba je v rámci technických možností obce zajištěna na dostatečné
úrovni. Tady je třeba znovu poděkovat všem, kteří provádí úklid
sněhu před svým domem. Bohužel
za úklid sněhu nepovažuji jeho odhrnutí, ihned po průjezdu traktoru
s radlicí, z chodníků nebo vjezdů
před domem zpět na silnici, tak jak
to provádí několik majitelů domů.
Nejsme také schopni provést úklid
sněhu okamžitě v celé obci. Určité problémy v zimních měsících
způsobuje před některými domy
voda vypouštěná z okapů přímo
na vozovku. Dochází zde k tvorbě
ledovky a následných problémů.
Byl bych nesmírně potěšen, kdyby
si to tito majitelé domů uvědomili
a dle svých možností svedli dešťovou vodu přímo do kanalizace.
Určitě diskutovanou záležitostí
byla budoucnost mateřské školy
v Želeticích. Tady musím pro objasnění celé záležitosti připomenout,
že Mateřská škola Želetice patří
pod ředitelství Základní školy Nenkovice, a jejím zřizovatelem je tudíž
obec Nenkovice. K tomuto kroku
bylo v minulosti přistoupeno především z důvodů finančních, aby
mohla být mateřská škola v Želeticích zachována. Určitou vlnu nevole vyvolal v září dopis od starosty
obce Nenkovice ohledně záměru
na sloučení Mateřských škol do
Nenkovic. Z tohoto důvodu jsem
inicioval svolání schůzky s rodiči
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dětí, které navštěvují, nebo budou
navštěvovat mateřskou školu, aby
jim byla situace objasněna. Určitě velký význam pro budoucnost
mateřské školy v Želeticích má
skutečnost, že zastupitelé obce Želetice se jednomyslně shodli na zachování a podpoře mateřské školy
v Želeticích. Po několika jednáních

obec Nenkovice od svého záměru
upustila. Proto mohu v současné
době konstatovat, že provoz mateřské školy zůstane v naší obci zachován v nezměněné podobě.
V naší obci máme mnoho věcí,
které je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřeba hodně úsilí, práce, spolupráce,

ochoty a tolerance. Nenechme si
naši práci znepříjemnit politickými tahanicemi našich vrcholných
státních představitelů. Snažme se
o obohacení kulturního, duchovního a společenského života v obci,
protože budoucnost každé obce je
v rukách jejich občanů!
Pavel Planeta, starosta

Jak jste jistě všichni na první pohled poznali, vychází Zpravodaj Želetic ve zcela nové podobě. Tímto počinem bychom vám chtěli přinášet nejenom více informací, ale především rozšířit obsah zpravodaje o větší
počet fotografií, které mají na vzhled každé tiskoviny zásadní vliv. Zároveň chci všechny čtenáře požádat
o spolupráci při přípravách a vydávání příštích zpravodajů. Neváhejte napsat jakýkoli článek o dění v obci.
Rádi vám ho zveřejníme. Zároveň hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomáhat při přípravách na
vydání dalších zpravodajů. Neváhejte a ozvěte se! Těším se na spolupráci s vámi.
Pavel Planeta, starosta

Nové obecně závazné vyhlášky
V roce 2012 vydalo zastupitelstvo obce nařízení
obce č.2/2012 –Tržní řád obce a Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2012 upravující spalování suchých rostlinných materiálů. O těchto dvou dokumentech jste
již byli informováni v informačním letáku, který byl
roznesen do všech domácností.
• Tržní řád
Cílem vydání Tržního řádu byla snaha zakázat podomním prodejcům navštěvovat domácnosti v obci.
Jedná se především o osoby, které vám nabízí zaručeně nejlevnější elektrickou energii nebo plyn od zaručeně nejlepšího dodavatele. Nehodláme někomu bránit
v podnikání, ani občanům v tom, aby tyto levné energie v domácnostech odebíraly, ale nebudeme podporovat tento systém. Nezřídka totiž přišli ti, kteří nějakou
smlouvu mezi dveřmi podepsali, na obecní úřad pro
radu, jak mohou smlouvu vypovědět. Z tohoto důvodu musím znovu všechny upozornit, že než nějakou
smlouvu podepíšete, tak si ji napřed pořádně přečtěte.
Pokud by se v obci tito podomní prodejci pohybovali,
neváhejte je upozornit na to, že porušují nařízení obce
a aby obec opustili, nebo kontaktujte obecní úřad.
• Spalování suchých rostlinných materiálů
Obecně závazná vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů vznikla z důvodu regulace spalování rostlinných zbytků v obci. Cílem vyhlášky není toto
spalování plošně zakázat, ale pouze ho redukovat do
určitých mezí. Na základě této vyhlášky lze spalovat
rostlinné zbytky v těchto termínech:
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úterý a čtvrtek v době od 9 do 18 hodin
pátek a sobota v době od 9 do 16 hodin
V ostatních dnech je spalování zakázáno. Je třeba
znovu některým občanům zdůraznit, že se má jednat
o spalování suchých rostlinných zbytků, protože kouř,
linoucí se někdy po obci, vypovídá o spalování zbytků
mokrých nebo dokonce spalování domovního odpadu včetně plastů! Jsem přesvědčen o tom, že spalování lze v zahradách rodinných domů provozovat, je zde
ale třeba určitá míra ohleduplnosti ke svému okolí.
Ještě bych chtěl připomenout, že v obci platí vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství, která
nařizuje, že psi se mohou pohybovat pouze na vodítku. Stále totiž v obci přetrvává problém s toulavými
psi. Tento problém se týká především malých obcí,
protože ve městech řeší problém toulavých psů obecní policie, která je pro odchyt psů vybavena. Z vlastní
zkušenosti musím konstatovat, že Policie ČR se problémem toulavých psů absolutně odmítá zabývat, a to
i v případě, kdy pes prokazatelně na někoho zaútočil.
V těchto případech nezbývá nic jiného, než podat podnět k projednání přestupku. Tento podnět může podat kterýkoli občan obce buď přímo na Městský úřad
Kyjov, nebo na místní obecní úřad. V žádném případě
nebudu v obci zastávat funkci lovce toulavých psů, ale
budu tyto podněty do Kyjova zasílat. Za chování psů
jsou zodpovědní jejich majitelé, kteří musí nést všechny následky v případě toho, že jim pes utíká.
Pavel Planeta, starosta
Rok 2013
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Statistické údaje k 31.12.2012
Počet obyvatel
- ženy
- muži
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet dětí zapsaných v MŠ
Počet dětí navštěvující
- ZŠ Nenkovice
- ZŠ Kyjov
- ZŠ Hodonín
- ZŠ Žarošice

519
263
256
8
5
17
30
7
2
1

Hospodaření obce v roce 2012
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy
Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje
Stav účtu k 31.12.2012
Výše úvěru k 31.12.2012

4,399 mil. Kč
5,189 mil. Kč
4,289 mil. Kč
4,763 mil. Kč
409.557,- Kč
971.350,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2013
Příjmy
Výdaje

5,022 mil. Kč
4,585 mil. Kč

Výsledky krajských voleb
v naší obci
Celkový počet oprávněných voličů
Voleb se zúčastnilo voličů
Odevzdáno platných hlasů
Volební účast

436
224
220
51,38 %

Pořadí stran, hnutí a uskupení dle počtu hlasů:
1.
Sdružení nestraníků
75 hlasů
2.
ČSSD
43
3.
KDU-ČSL
42
4.
KSČM
22
5.
ODS
11
6.
Strana zelených
6
7.
SPOZ
4
DSSS
4
ČPS
4
8.
Nezávislí
3
9.
Konzervativní strana
2
10. Moravané
1
Suverenita – Blok JB pro JMK
1
TOP 09 a Starostové pro JMK
1
Nezávislí Demokraté
1

Investice v obci
Tak jako každý rok, tak i v loňském roce jsme se
snažili získat do rozpočtu obce finanční prostředky
z různých dotačních titulů, které by nám pomohli při
realizaci akcí. Bohužel musím konstatovat, že rok 2012
byl dotačně chudší. Tento fakt je způsoben především
skutečností, že se nám nepodařilo ze Státního fondu
dopravní infrastruktury získat dotaci na rekonstrukci
chodníku podél hlavní silnice. Obec má zpracovanou
a schválenou projektovou dokumentaci, v níž jsou
předpokládané náklady vyčísleny na 2,6 milionu Kč.
Nenechali jsme se touto negativní zkušeností odradit a ještě před koncem roku jsme podali, do výzvy
vypsané na rok 2013, žádost novou. Věřím, že jsme se
při novém podání žádosti vyvarovali chyb, které byli
v žádosti první a že nám budou v jarních měsících dotace ve výši 70%, což odpovídá částce 1,8 milionu Kč,
schváleny. Naopak velmi úspěšní jsme byli v roce 2012
s dotacemi na Ministerstvu pro místní rozvoj. Z programu obnovy venkova se nám podařilo získat dotace
Rok 2013

jak na výstavbu nového dětského hřiště, tak na opravu
kamenných křížů na katastru obce.
Nové dětské hřiště v obci velmi chybělo, protože
torzo dětského hřiště za budovou obecního úřadu nejenom že nevyhovovalo žádné normě, ale nevyhovovalo především dětem v jejich požadavcích na kvalitu
herních prvků. Z tohoto důvodu byly veškeré původní
herní prvky ze hřiště odstraněny a zůstalo zde zachováno pouze pískoviště. V obecním zastupitelstvu bylo
projednáno několik návrhů na podobu dětského hřiště a nakonec byla vybrána nabídka společnosti Alestra, s.r.o. Kuřim. Vzhledem k našim omezeným finančním (kvalitní dětská hřiště nejsou v žádném případě
levnou záležitostí), ale i prostorovým možnostem, bylo
na dětské hřiště vybráno pět herních prvků pro děti
a jeden cvičební stroj pro dospělé. Samozřejmostí při
instalaci nových herních prvků bylo i současné zbudování nutných dopadových ploch. Samotná realizace
výstavby dětského hřiště probíhala v měsících srpen
5
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a září tak, aby mohlo být dětské hřiště v pátek 14.září,
kdy se konal Dýňový večer, otevřeno pro veřejnost.
Domnívám se, že u dětí v tento den převládla naprostá
radost z nového hřiště nad smutkem z toho, že se nekonal lampionový průvod, protože bylo velmi obtížné
je v pozdních večerních hodinách ze hřiště vyprovodit
domů. Celkové náklady na výstavbu dětského hřiště
dosáhly výše 316.832,- Kč, z toho dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj činily 221.782,- Kč. Doufám, že nové
dětské hřiště bude dobře sloužit všem jeho dětským
návštěvníkům. Na hřiště bude samozřejmě zpět umístěn i zahradní stůl s lavicí, na které se někteří rodiče
dotazovali. Dalším úspěšným projektem při získání
dotací byla oprava kamenných křížů na katastru obce.
Ještě před podáním žádosti jsem musel odpovídat
na několik dotazů místních obyvatel, proč máme na
úřední desce obce vyvěšenu výzvu, že hledáme majitele křížů. Obec tak musela postupovat proto, aby si
mohla kříže po uplynutí půlroční doby, kdy byla výzva
zveřejněna, zařadit v účetnictví do svého majetku. To
byla jedna s podmínek dotace, že obec musí mít kříže ve svém majetku. Opravu křížů jsem zastupitelům
navrhl z toho důvodu, že jsem se domníval, že nejsou
v nejlepším stavu. Jsem velmi rád, že zastupitelé mou
snahu o opravu křížů podpořili. Kříže byly natřeny několika vrstvami nevhodných barev, které sice na první
pohled vypadali pěkně, ale kámen pod těmito barvami nedýchal a postupně se rozpadal. Při samotných

opravách bylo nejdříve nutné tyto staré nátěry odstranit. Následně došlo k dotmelení chybějících částí, sladění barevného odstínu křížů a natření křížů hydrofobním nátěrem, který má umožnit, aby kámen dýchal, ale
nenasával vodu. Všechny práce na opravách prováděl
kameník pan David Mráz z Čejkovic, jehož cenová nabídka na opravu křížů byla vybrána jako nejvýhodnější. Celý projekt spočíval v opravě pěti křížů – u cesty do
Adamců, na hřbitově, u kostela, u rozcestí řadovkám,
vedle polní cesty do Násedlovic. U kříže u kostela jsme
po dohodě s panem farářem odstranily dvě túje a při
samotné opravě značně zdevastovali záhon kolem kříže, za což se všem, kteří se o tento záhon starají, omlouvám. V jarních měsících budou vedle kříže vysazeny
nové vhodné dřeviny. Náklady na tento projekt dosáhli výše 217.300,- Kč, z toho dotace činila 152.110,- Kč.
Kromě výše uvedených křížů byl navíc opraven i kříž
na rozcestí na Váhách a především pomník obětem
světových válek u statku. Dalším dotačním titulem, ve
kterém jsme byli se svou žádostí úspěšní, byl Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Vzhledem
k omezeným finančním prostředkům v tomto programu se nám podařilo získat dotaci na splácení úroků
z úvěru ve výši 25.000,- Kč. Tento úvěr si obec vzala
v roce 2010 na rekonstrukci kulturního domu. Na konci
roku 2012 nám zbývalo z úvěru ve výši 1,6 milionu Kč
splatit částku 971.350,- Kč.
Pavel Planeta, starosta

Nové dětské hřiště

Otevření nového dětského hřiště

Broušení povrchu kříže
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Přesun kříže za pomoci těžké
techniky

Ruční odstraňování starých
nátěrů z kříže
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Výstavba cyklostezky
Již nějakou dobu se mnoho občanů dotazuje na
to, kdy bude vybudovaná cyklostezka v místě zrušené železniční trati z Uhřic do Ždánic. Musím konstatovat, že na tuto otázku nedokážu přesně odpovědět. Na přípravě projektové dokumentace probíhá
neustále intenzivní práce, protože se vyskytují stále
nové a neočekávané problémy. Na realizaci akce bylo
již vydáno Územní povolení, a Mikroregion Ždánicko,
jehož je naše obec členem a který o výstavbu usiluje,
se snaží o vydání Stavebního povolení na uvedenou

stavbu. Dlouhou dobu probíhalo jednání s Pozemkovým fondem ČR o výkupu pozemků v k.ú.Uhřice, dotčených stavbou cyklostezky. V současné době jsou
již pozemky vykoupeny, ale probíhají další jednání se
soukromými vlastníky, kterých se výstavba nějakým
způsobem dotkne. Věřím tomu, že jednání povedou
ke zdárnému konci, aby mohlo být na realizaci této
akce brzy vydáno stavební povolení a aby mikroregion mohl žádat o dotace na realizaci předmětné akce.
Pavel Planeta, starosta

Novinky v odpadovém hospodářství
V červenci loňského roku vešla
v platnost novela zákona o místních poplatcích, která umožňuje
obcím zvednout poplatek za svoz
komunálního odpadu až na částku
1000,- Kč na osobu za rok. Tady je
třeba zdůraznit, že se jedná o maximální možnou částku. Protože
byla tato záležitost hodně diskutovaná v médiích, obrátila se na mě
celá řada občanů s dotazem, jestli se bude také v Želeticích platit
tato částka za svoz odpadů. Všem
jsem se snažil vysvětlit, že nebude.
Obec stanovuje výši platby za svoz
komunálního odpadu obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo obce. Samotná
cena stanovená ve vyhlášce by
měla vycházet především ze skutečně vynaložených nákladů na
svoz odpadů v uplynulém roce.
Vzhledem k těmto skutečnostem
nadále zůstává výše poplatku za

svoz odpadů ve výši 400,- Kč na
osobu za rok. Tento poplatek byl
stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, kterou schválilo
zastupitelstvo obce 10.12.2012.
Na výši poplatku má samozřejmě
vliv i množství vytříděného odpadu, které se v obci postupně zvyšuje, což je jistě potěšující zpráva.
V průběhu tohoto kalendářního roku by mělo dojít k dalšímu
zkvalitnění služeb pro občany
v oblasti nakládání s odpady.
Dobrovolnému svazku obcí Severovýchod, jehož je obec Želetice
členem a společnosti EKOR, s.r.o.,
která svoz odpadů v naší obci zajišťuje, se podařilo získat dotace
na vybudování nové kompostárny
a zajištění nádob a mechanizace
na svoz biologicky rozložitelných
odpadů. Mezi tyto odpady patří
všechny odpady rostlinného původu. Hnědé plastové popelnice

na bioodpad by měli všechny domácnosti v obci obdržet zdarma.
Realizací tohoto projektu by mělo
dojít ke snížení množství odpadu,
který je vyvážen a ukládán za nemalé finanční prostředky na skládku. Biologicky rozložitelný odpad
se bude svážet do kompostárny,
kde bude zpracováván pro další
využití. Svoz popelnic by měl pak
probíhat tak, že jeden týden se
bude svážet směsný komunální
odpad (klasické popelnice) a druhý týden se bude svážet bioodpad. V současné době nejsou ještě
vyjasněny všechny detaily a podrobnosti týkající se daného projektu na zavedení svozu bioodpadů. Jakmile budou tyto záležitosti
vyjasněny, budou všichni občané
obce o zavedení nového systému
včas informováni.
Pavel Planeta, starosta

Nový územní plán obce
V současné době začínají probíhat přípravné práce na novém územním plánu obce. Ještě v loňském
roce se nám podařilo z rozpočtu Jihomoravského
kraje na pořízení nového územního plánu získat dotace ve výši 112.100,- Kč. Na základě výběrového říRok 2013

zení byl vybrán pro zhotovení nového územního plánu Ing.arch. Jiří Hála, který zpracovával i v současné
době platný územní plán z roku 2000. Náklady na pořízení nového územního plánu budou představovat
částku 396.000,- Kč. K tomuto kroku jsme přistoupili
7

Zpravodaj Želetic
z důvodu legislativních požadavků, protože současné územní plány měli pozbýt svou platnost v roce
2015. Díky novelizaci stavebního zákona v průběhu
roky byl tento termín posunut až na rok 2020. Územní plán je pro každou obec strategický rozvojový dokument, jehož závazné ukazatele musí být při rozvoji
obce dodrženy. Z tohoto důvodu je třeba novému
územnímu plánu věnovat patřičnou pozornost, protože je to dokument, který se schvaluje na mnoho let
dopředu. Po zpracování a schválení návrhu územního plánu by mělo dojít k jeho veřejnému projednání,
kterého se mohou zúčastnit všichni obyvatelé obce
a vznášet k tomuto návrhu připomínky. Vzhledem
k důležitosti dokumentu bych chtěl všechny požádat,
aby se o toto zajímali, protože návrh bude zveřejněn
po dostatečně dlouhou dobu na úřední desce obce.
Na druhou stranu na všechny apeluji, aby v případě
svých připomínek k návrhu územního plánu vznášeli

pouze připomínky konkrétní a opodstatněné.
Hlavním problémem, se kterým se v současné
době obec potýká, je zajištění vhodných stavebních
míst pro bytovou výstavbu. Obec bohužel není vlastníkem vhodných pozemků, na kterých by se dalo stavět. Tuto skutečnost nezmění ani nový územní plán,
protože plochy pro bytovou výstavbu budou opět
na soukromých pozemcích. V loňském roce jsem
se pokoušel po dohodě v zastupitelstvu obce zajistit alespoň nějaké vhodné pozemky pro případnou
výstavbu. Bohužel musím konstatovat, že soukromí
vlastníci nechtějí pozemky prodat vůbec, nebo je
chtějí prodat za cenu, která je pro obec neakceptovatelná. Ve snaze o zajištění vhodných pozemků
pro bytovou výstavbu budeme pokračovat i nadále,
otázkou ovšem zůstává, jestli se nám podaří nějaké
vhodné pozemky zajistit.
Pavel Planeta, starosta

Výstavba zpevněných polních cest
Obec se snaží ve spolupráci s Pozemkovým úřadem Hodonín zajistit finanční prostředky na výstavbu
zpevněných polních cest na katastru obce, které zde byly navrženy
v rámci komplexních pozemkových úprav. Momentálně je podána

žádost o dotace na výstavbu polních cest HC4 a HC5, které vedou
od bytovky č.205 k lesu a navazují
na asfaltovou cestu u lesa. Výsledek
tohoto našeho snažení by měl být
znám během jarních měsíců. Dalším projektem, který se v současné

době připraven k realizaci, je výstavba zpevněné polní cesty HC10,
která vede podél rovin od hlavní
silnice k bývalému objektu kravína.
Věřím, že i u tohoto projektu bude
v brzké době do vhodného dotačního titulu podána žádost o dotace.

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již
v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech,
výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí
na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do
časopisu svůj článek mají odborníci i občané jednotlivých obcí. Za několik
desetiletí trvání Malovaného kraje patrně neexistuje na Slovácku vesnice
nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo. A článek o Želeticích či
jejich okolí může být uveřejněn třeba už v některém z příštích vydání.
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit
třeba na www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise,
či na www.publero.com , kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku
lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz ) Vám
na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na
uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. Časopis Malovaný kraj
je k zapůjčení v Místní knihovně Želetice.
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Mateřská škola
Vstupem do nového roku 2012 jsme si byli všichni
vědomi toho, že nás čeká hodně smutné a nelehké
jednání, týkající se budoucnosti naší školky. Při tak
nízkém počtu 8 dětí na začátku školního roku 2011/12
a po plánovaném odchodu 2 kluků do školy bylo zřejmé, že bude nutno situaci řešit. Jiskřičku naděje nám
přinesl nový kamarád Dominik Dvořák, který nastoupil začátkem ledna mezi samé kluky a jednu holčičku.
Docházka vzrostla na počet 9 dětí. Převládající počet
kluků ovlivnil práci a činnost v MŠ. Nesl s sebou větší
zamyšlení se nad plánováním celoroční vzdělávací
práce, přípravou úkolů, her, zábavy a tvořivých činností. Odráželo se to i na chování mezi sebou navzájem. I přes některé neshody a konflikty se podařilo
i tak malý kolektiv usměrnit a vytvořit bezva partu.
V dubnu se konal zápisu dětí do MŠ, v trochu netradiční formě a to Dnem otevřených dveří, kde měli
rodiče možnost seznámit se s prostorami MŠ a vidět
průběh činností, i výchovně vzdělávací práci s dětmi
během dne. Překvapivý počet 7 zapsaných dětí vyřešil tak částečně situaci ohledně zachování MŠ v obci.
Stabilizovalo se personální obsazení. V hlavním
vzdělávacím programu, který jak už v názvu nese:
„Blíž k přírodě- blíž k sobě“, jsme se zabývali ekologickou výchovou, vztahem k přírodě a ke všemu živému. Tematicky jsme se zaměřili i na rozvoj v oblasti
fyzického vývoje, myšlení, tvořivé činnosti a vztahu
chování k sobě navzájem.
Rok 2012 byl v naší mateřské škole opět velmi zajímavý, pestrý, plný různých aktivit a akcí. Vždy v lednu
navštěvují předškolní děti ZŠ Nenkovice, kde je vždy
mile přivítá p. ředitel, paní kuchařky a kde společně
s prvňáčky stráví vyučovací hodinu. Po té následuje
zápis dětí do ZŠ. Mezi aktivity, které pravidelně probíhají v naší MŠ je kroužek Angličtina hrou, pod vedením Petry Liebigerové, velkého úspěchu měl Pyžamový rej, který nahradil karneval ve školce a kde
se děti dokázaly při hudbě, tanci a zábavných hrách
dobře bavit a k tomu si patřičně vyzdobit prostředí
herny. Pravidelně navštěvujeme filmová představení
pro děti v kině Panorama Kyjov. Za kulturním vystoupením jezdíme do MŠ Nenkovice, kde zajišťujeme
divadelní představení Veselá školička, jehož program
je nejen poučný, ale i plný humoru a kde děti mají
možnost si vyzkoušet i role herecké. Ze vzdělávacího střediska Bílé Karpaty jsme přivítali pracovnici
Rok 2013

s výukovým programem Putování s Křemílkem a Vochomůrkou. Ve spolupráci se ZŠ jsme měli možnost
navštívit hudební vystoupení pro děti Písničky a jejich úkoly, hudební skupiny Marbo z Brna, přijali jsme
pozvání na oslavy Dne Země na téma: Voda a oslavu
Dne dětí, která probíhala v duchu čarodějnickém.

Výukový program Putování
s Křemílkem a Vochomůrkou

Pochod na Daňčí farmu

Výlet do areálu Sportland Babylon Strážovice
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Naše děti zabodovaly svým tanečním vystoupením
Hoky, koky na oslavě Dne matek na ZŠ v Nenkovicích,
kde také svými výtvarnými díly obohatily výtvarnou
výstavu prací žáků a dětí z MŠ. Jako novinka v tomto roce bylo zajištění screeningového vyšetření zraku dětí odbornou pracovnicí Ortoptické ambulance
Brno, za finančního přispění rodičů.
Nezapomínáme ani na spolupráci s rodiči, připravili jsme pro ně besedu s p. učitelkou 1.tř. ZŠ Mgr.
Jaroslavou Macháčkovou na téma Školní zralost
a připravenost, setkáváme se na Dětském karnevalu
a tradičně na akci koncem školního roku a tou byla
Rozlučka se školním rokem a předškolákem Josífkem
Přibylem, který jako jediný opustil MŠ a přejeme mu
hodně zdaru ve škole. Na závěr školního roku jsme
uskutečnili společný pochod na Daňčí farmu s dětmi MŠ Nenkovice a školní výlet na multifunkční areál
Sportland Babylon Strážovice, jehož dominantou je
loď, spojená s vyhlídkovou věží, různými průlezkami,
skluzavkami, lanovkami, trampolínami, spolu s různými zvířaty.

Do nového školního roku 2012/13 jsme nastoupili už s větším optimismem, protože se nám podařilo
naplnit kapacitu MŠ na počet 17 dětí, z toho 6 dětí
mladších 3let.Počet se nám zdvojnásobil a to snad vyřeší problém udržení MŠ v obci.
Závěrem patří velké poděkování OÚ za všestrannou pomoc a podporu MŠ, co se týče fungování, finančních prostředků a dalších nezbytných prací, které provoz vyžaduje.
Lenka Hrabalová, učitelka

Rozlučka se školním rokem

Mateřská škola děkuje všem příznivcům a sponzorům za všechny dary, ovoce, hračky a jiné příspěvky. Dík patří též všem občanům, kteří neustále přispívají při sběru starého papíru. Loňským květnovým sběrem bylo vybráno 1.840,-Kč, které použijeme pro potřeby a akce MŠ.

SDH Želetice
Vážení spoluobčané!
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Sboru
dobrovolných hasičů v Želeticích
v roce 2012.
Ve sboru dobrovolných hasičů
pracuje v současné době 28 členů,
průměrný věk členů našeho sboru je 44 let. V roce 2012 oslavil náš
nejstarší člen, bratr Provazník Jaroslav nejstarší, krásné životní jubileum – 90 let. Náš nejstarší člen
toto kulaté jubileum oslavil v plné
dušení i fyzické svěžesti, do dalších let mezi námi mu přeje celý
náš sbor hodně zdraví, aby mohl
ještě mnoho let vykonávat funkci
pokladníka při ostatkové zábavě.
Ostatková zábava je jednou
z našich hlavních kulturních akcí,
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z které se stala v naší obci tradice, jen je do budoucna potřeba,
aby se do této akce zapojilo více
mladých, zvláště pak při průvodu
masek obcí. Další kulturní a společenskou akcí, z které se v naší obci
stává tradice, bylo klání družstev
ve vaření guláše. Náš sbor na
této akci reprezentovali bratři
Svatoň Jan st.,
Švestka
Stanislav a Valian
Karel. Družstvo
v tomto složení se umístilo
na
krásném
druhém místě,
za což si výše

jmenovaní zaslouží dík za vzornou reprezentaci sboru. V červenci letošního roku jsme se v rámci
hodových oslav zúčastnili v počtu
14 hasičů slavností mše svaté v našem farním kostele, spolu s krojovanou mládeží. Věřím, že i v roce

Maškarní ostatková zábava

Rok 2013
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2013 budeme pokračovat v této
již tradiční kulturní akci.
Sbor dobrovolných hasičů se
ovšem nezabývá jen kulturními
akcemi, jeho hlavní náplní je připravovat se na případný zásah při
požáru, naučit se základní dovednosti při zásahu, naučit se pracovat
s technikou, kterou má k dispozici.
K prověření těchto dovedností slouží našim členům soutěže v požárním sportu, které v našem III. okrsku

probíhají. Jejich počet se už několik let ustálil na počtu pět. Jedna
z nich, a to noční soutěž proběhla
v Želeticích, byl to již třetí ročník.
Při této soutěži vyvrcholila
krize, která se již několik let projevuje při přípravě na soutěže
v požárním útoku. Příprava byla
nedostatečná, a z toho vyplývalo
umístění soutěžního družstva na
posledních místech i při ostatních
soutěžích v okrsku. Po této soutěži

požádal o uvolnění z funkce velitel
Sboru dobrovolných hasičů, který
z rodinných důvodů tuto funkci
již nemohl vykonávat v plném nasazení. Novým velitelem našeho
sboru se stal Brídl Antonín ml.
Závěrem mé zprávy mi dovolte,
abych Vám všem popřál jménem
svým, ale i celého Sboru dobrovolných hasičů mnoho zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů v roce 2013.
Jan Goj, starosta SDH Želetice

Z činnosti TJ Sokol Želetice
Vážení fanoušci a příznivci našeho fotbalového
oddílu TJ Sokol Želetice, na následujících řádcích mi
dovolte zhodnotit uplynulý rok a vše, co nás
v něm potkalo.
Rok 2012 se dá považovat za úspěšný.
A to jak po stránce sportovní (v jarní části sezony se našim mužům podařilo postoupit do III.
A. třídy a na ten postup
i přes rozpačitý začátek
v podzimní části navázat), tak i po stránce
organizační (viz Velikonoční zábava pořádána našim
spolkem).
Naši fotbalisté fotbalem fanoušky chvílemi bavili,
chvílemi nudili, v každém případě však platí, že si diváci našli cestu na všechny naše zápasy a v každém
z nich (a to i při zápasech venku) fotbalisty podporovali. Ať se zrovna dařilo či nikoliv.
První polovina právě probíhající sezony nabídla
fanouškům i dvě „derby“ s vedlejšími vesnicemi –
doma nás čekaly Násedlovice, se kterými jsme nešťastně prohráli 3:7 a hned týden poté se veškerá
pozornost přesunula do Nenkovic, se kterými jsme
uhráli bezbrankovou remizu. Je to škoda, protože podobně vyhecovaná utkání si vždy zaslouží plno golů.
Jinak všeobecně jsme se ve III. třídě nechytili zrovna špatně. Po skončení podzimní části se nacházíme
v tabulce na desátém místě v těsném kontaktu s vyššími příčkami a nadějí na minimálně střed tabulky.
Rok 2013

Tam totiž rozhodují, jeden, dva maximálně tři bodíky
a budou rozhodovat i na konci sezony.
Změnou si muselo projít družstvo našich žáků,
které jsme díky nedostatečnému počtu mladých
kluků (starší odešli do dorostu a nové kluky nemáme
kde brát) byli nuceni přihlásit do soutěže se zmenšeným hřištěm a hracím systémem 7+1 hráčů v poli.
Postup do vyšší soutěže a změna hřiště našich
žáků, přesně tohle nám přinesl rok 2012. Co nám
přinese ten s onou pomyslnou třináctkou na konci,
ukáže teprve čas. A až ten uplyne, pak teprve budeme moci posoudit, či to byla třináctka šťastná nebo
nešťastná.
Já, vedení klubu i hráči pevně věříme v první variantu a už nyní víme, že tento rok pro náš oddíl bude
o něco významnější, než ty předchozí. Oslavíme
v něm totiž v létě 70. výročí od založení klubu. Sokol tedy už funguje – s menší odmlkou mezi lety
1945-1968 – od roku 1943.
Na počest oné jubilejní„sedmdesátky“ by se určitě
patřilo připravit oslavu odpovídající těmto krásným
kulatinám. Pracuje se
na ní už teď a fanoušci
i občané obce o ní budou včas informováni. Už nyní, jste všichni
srdečně zváni.
Na závěr bych Vám
všem chtěla jménem
svým, jménem hráčů
i vedení Sokolu poděkovat za přízeň, kterou jste
nám v minulém roce
11
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projevili a vyjádřit naději, že i letošním roce si o víkendech najdete čas
na fotbalové zápasy a přijdete kluky podpořit.
Zároveň bych Vám jménem celého oddílu chtěla popřát všechno
nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, pohodu a mnoho úspěchů ve vašich životních krocích a rozhodnutích, kterým budete muset
v letošním roce čelit.
Těšíme se na Vás na jaře na hřišti. Sportu zdar!
Milena Šimečková
V jarních měsících roku 2012 byla na kabinách na hřišti provedena přístavba sociálního zařízení. K tomuto
kroku bylo přistoupeno z důvodu požadavků hygieny na kapacitu a vybavení sociálního zařízení. Věříme,
že toto rozšíření ocení všichni návštěvníci akcí, pořádaných v letních měsících na hřišti.
Do areálu fotbalového hřiště byly nově umístěny dva skladovací kontejnery. Šedý kontejner zůstane
na svém místě a bude sloužit jako druhá garáž pro uskladnění komunální techniky a nářadí. Druhý
oranžový kontejner bude v jarních měsících, až nám to počasí dovolí, přemístěn do těsné blízkost
tanečního parketu, kde bude sloužit jako sklad materiálu, především stolů, lavic a stanů.

Myslivecké sdružení Želetice
Myslivost už delší dobu prochází nepříznivým obdobím. Jednou
z negativních skutečností je dramatický pokles drobné zvěře a na
druhé straně velký početní nárůst
stavu divočáků a srnčí zvěře, které v některých částech naší země
způsobují velké škody na zemědělských plodinách.
V dnešním příspěvku bych
Vás chtěl seznámit se systémem
odlovu zvěře. Při výkonu práva
myslivosti hraje velkou roli značná zkušenost a obsáhlé odborné
znalosti myslivce, na jejichž správné vyhodnocení má dotyčný jen
několik málo okamžiků. Není to
vůbec tak jednoduché, jako např.
u chytání ryb„má míru, beru, nemá
míru, pouštím zpět“.
Často se setkávám se dvěma laickými stanovisky k tomuto tématu. V prvním případě nás, myslivce,
nabádá majitel okousaného vinohradu, ať „to“ všechno vystřílíme,
že „to“ dělá jen škodu. Druhý, poměrně častý úhel pohledu je ten,
že všem myslivcům přetékají mra12

záky zastřelenými zajíci a bažanty.
V první řadě je nutno vysvětlit,
že zvěř pernatá i srstnatá je výhradním majetkem státu, nikoliv
mysliveckého sdružení. Myslivecké sdružení nemůže se zvěří volně
nakládat, ale podle svých stanov
musí budovat a provozovat různá
zařízení pro zlepšení života zvěře v honitbě, zakládat myslivecká
políčka, v zimě přikrmovat zvěř,
to vše na své náklady. Na tomto
místě bych chtěl podotknout, že
přes věkový průměr přes 52 let se

všichni naši členové každoročně
zúčastňují brigád za účelem získání finančních prostředků pro činnost sdružení a cca 90% nákladů
na svou činnost tak MS pokrývá
samofinancováním.
Odbor životního prostředí (dále
jen OŽP), jakožto státem pověřený
správní orgán, vyhlašuje pro každou honitbu podle její úživnosti,
geografických podmínek aj. ukazatelů normovaný stav zvěře. To
znamená, kolik by v honitbě mělo
být srnčí zvěře, bažantů, zajíců atd.

Střelecké závody v brokovém dvojboji

Rok 2013

Zpravodaj Želetic
Každý rok v honitbě probíhá
sčítání zvěře a pokud se tímto potvrdí, že zvěř je skutečně v požadovaném počtu, může myslivecké
sdružení předložit ke schválení
OŽP plán lovu.
Tento rok např. bylo povoleno
odlovit 4 ks srny, 4 ks srnče, 4 ks
srnec. Plánovaný odlov zajíců 20,
ve skutečnosti pro nízký počet odloveno 10. Plán odlovu kohoutů
(bažant) 70, skutečnost 56.
Teď se dostáváme k systému
rozdělování odlovené zvěře. Prioritou je pro nás zvěřinovým darem
vyjádřit poděkování sponzorům
mysliveckého sdružení.
Další na řadě při rozdělování
odlovené zvěřiny jsou majitelé
lovecky upotřebitelných psů, bez
jejichž zákonem předepsané přítomnosti by se hon vůbec nemohl
konat.
Další díl odlovené zvěřiny myslivecké sdružení vkládá do tomboly, pořádané pro účastníky honu.
Výnos z tomboly pak pokrývá
značnou část výdajů na pořádaný
hon.
Při letošních 3 honech a 11 členech sdružení lze snadno spočítat,

Návštěvníci střeleckých závodů
že ne každý člen sdružení pokaždé
odcházel z domácího honu obtěžkán alespoň jedním kouskem
drobné zvěřiny.
Co se týče nízkých stavů bažantů a zajíců, je tato situace způsobena stávajícím charakterem
zemědělství. Chemizace, nové
technologie při obdělávání půdy,
absence remízků a další nepříznivé faktory přímo ovlivňují stavy
zvěře. V současné době jsou lány
o obrovských rozlohách osety monokulturně. Např. řepka se sklízí

v červnu, v červenci následují obiloviny. Zajíc, který v nich vegetuje,
tak už v půlce roku dojde o potravu. Protože není schopen migrovat, jako např. srnčí, hyne, anebo
živoří v nepříznivých podmínkách,
což má následně přímý vliv na
jeho (ne)schopnost přežít zimu
a vyvést mláďata.
Černá zvěř se v naší honitbě téměř nevyskytuje. Odlov srnčí zvěře, jejíž počet je víc než hojný, je
přísně regulován státem, viz výše.
Myslivci jsou v dnešní době vystaveni tlaku veřejnosti na straně
jedné a vázáni zákonem o myslivosti na straně druhé.
Přes tuto nelehkou pozici se
ochraně přírody stále věnují s láskou a nasazením všech sil.
Ladislav Kučera,
předseda MS Želetice

Členové Mysliveckého sdružení na honu

Rok 2013
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Farnost Želetice v roce 2012…
Rok 2012 jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá
celostátně Česká katolická charita od roku 1990. Stejně jako
v předchozích letech se pohybovaly po Želeticích tři skupinky
dětských koledníků v barevných
kostýmech Kašpara, Melichara
a Baltazara v doprovodu dospělého vedoucího. Starší koledníci
z řad dospívajících vypomáhali
oblastní charitě při této sbírce
také v Hodoníně a ve Slavkově. Odměnou pro všechny byla
účast na Tříkrálovém koncertu
v Městském divadle Brno, na
kterém zazpívali Václav Neckář,
Martin Harich, No Name, Debbi
a Hradišťan. Koncert byl v přímém přenosu vysílán v televizi.
V naší obci byla 14.1.2012 vybrána částka 15 721,-Kč, všem štědrým dárcům patří srdečný dík.
Konec ledna patřil IX.farnímu plesu, který se konal v Kulturním domě v Želeticích. Ples

Výlet ministrantů na Vysočinu

IX.Farní ples v Želeticích
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zahájil duchovní správce Želetic
P. Vít Martin Červenka, O.Praem.
krátkým proslovem a společnou
modlitbou Páně. Jako vzácný
host byl na ples pozván velmistr
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, J.M. Josef Šedivý, O.Cr. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Šohajka, k dobré
zábavě přispěly Zprávičky z farnosti, dámská perníčková volenka, ochutnávka vín a v neposlední řadě i bohatá tombola.
V dubnu uspořádala Oblastní
charita Hodonín sbírku ošacení,
obuvi a domácích potřeb pro lidi
v tíživé životní situaci. Srdečné
díky patří všem spoluobčanům,
kteří do sbírky přispěli.
Na jaře zorganizoval pan farář Červenka výlet ministrantů
na Vysočinu, při němž se chlapci podívali do Jihlavy a navštívili
premonstrátský klášter v Nové
Říši, domovské sídlo pana faráře.
Neustálá stavební činnost
také probíhala na farním
dvoře, kde se připravovalo připojení vodovodního
řadu na faru. Práce byly
dokončeny ještě před
farní slavností. V pořadí již 5.farní dvorní slavnost se konala 30. června.
V ten den bylo velmi horko
a všichni hosté i vystupují-

cí rádi našli útočiště ve stínu pod
stany rozestavěnými na dvoře
fary. Ve farské zahradě skauti
připravili odpoledne plné her
a sportovních aktivit pro menší
i větší děti. V průběhu odpoledne vystoupily děti z mateřské
školy, zazpíval Mužský sbor ze
Želetic a z Věteřova, popřáli jsme
k narozeninám panu velmistrovi, zhlédli jsme ukázku country
tanců pod vedením manželů
Dížkových. Velkým překvapením
pro hosty slavnosti byla módní přehlídka biblických postav,
vzorovou ukázku svého šatníku předvedli např. Ábel, Lotova
žena, Abrahám a jeho žena Sára,
Noe se synem, Samson a Dalila,
Mojžíš, král Šalamoun i královna
ze Sáby a mnoho dalších.
Na Boží hod vánoční připravili
členové chrámového sboru divadelní ztvárnění České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Vystoupení se konalo v odpoledních
hodinách v kostele sv. Jakuba
a sklidilo zasloužený potlesk diváků.
A co chystáme ve farnosti pro
rok 2013? Určitě tradiční akce
jako je Tříkrálová sbírka, farní
ples a dvorní slavnost. A co bude
dál, to ukáží až události dní budoucích.
Blanka Handlířová

Farní dvorní slavnost
– přehlídka biblických postav
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Želetické ženy v roce 2012…
V roce 2012 uspořádalo Občanské sdružení Želetické ženy několik akcí většího rozsahu a významu. V lednu to byl již tradiční Pyžamový ples. Kde
můžete jít v pyžamu na ples, abyste stylově zapadli
mezi ostatní? Kde jsou na plese k občerstvení chutné zákusky, slané záviny nebo zmrzlinový pohár?
No a kde uvidíte jedinečné taneční vystoupení
v podání místních žen proměněných kostýmem
v barové krasavice v čele s Tornádo Lou? Jedině
u nás v Želeticích! Vystoupení kankánových tanečnic se jistě nesmazatelně vrylo do paměti diváků
i samotných představitelek, jednak díky bezchybnému provedení , kterému předcházely týdny nácviku ve volném čase, jednak díky zábavě, kterou
jsme si při nácviku užily, a pak také výsledek našeho snažení s chutí předvedly. Laťka byla nasazena
vysoko, bude těžké ji překonat…
Další lahůdkou bylo březnové Odpoledne pro
ženy s módní přehlídkou, která byla proložena
ukázkami cvičení zumby a powerjogy. Modelkami se pro tento den staly samy želetické ženy,
které postupně předvedly sportovní oblečení
české firmy Werso, módu pro volný čas z butiku
Lady´s Mode v Kyjově i společenské oděvy zapůjčené kyjovskou prodejnou oděvů Kolaříková-Švestková. Veškeré modely bylo možné po přehlídce zakoupit, stejně jako luxusní spodní prádlo
a ručně dělané šperky. Želetické ženy pojaly celou
akci velmi profesionálně, od krásné choreografie
podkreslené vhodným hudebním pozadím přes
profesionální líčení a účesy až po občerstvení pro
diváky.
V květnu uspořádalo OS Želetické ženy výlet
ke Dni matek, tentokrát byl cílem Svatý Kopeček
u Olomouce, hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně. Výlet se konal za slunečného dne, což přispělo k dobré náladě a spokojenosti všech účastnic zájezdu.
V listopadu se konala oblíbená Kateřinská zástěrková zábava s „tajnou“ volenkou a mazurkou.
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Galánka,
chutné občerstvení a bohatá tombola jistě potěšila všechny výherce z řad zúčastněných.
Poslední den roku 2012 patřil již tradičnímu Silvestrovskému výšlapu, po němž účastníky čekalo
přátelské posezení v CafeBaru Maňův mlýn.
Blanka Handlířová
Rok 2013

Zájezd na hrad Bouzov – Den matek

Módní přehlídka

Silvestrovský výšlap
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Z činnosti želetických zahrádkářů
Kromě pěstitelských aktivit se ní mužský pěvecký sbor a po podporu v uplynulém roce a těší
želetičtí zahrádkáři podílejí na společném přípitku mohla začít se na setkávání na připravovapodpoře společenského života ochutnávka.
ných akcích v roce letošním.
v obci. Hned v lednu proběhly zaZahrádkáři děkují všem za
Luděk Bednařík, předseda
bíjačkové hody. Po předchozích
zkušenostech, kdy se po vepřových specialitách jen zaprášilo,
byla zpracována 3 prasata. Z nich
bylo připraveno 190 jitrnic, 160
jelit, 53 tlačenek, 16 kg ovaru
a 15 kg škvarků. I letos se v sobotu 23.února kulturním domem
rozvoní jelítka a jitrničky, na jejichž ochutnávku jsou všichni srdečně zváni.
Aby se vinaři dobře připravili
na nastávající sezónu, uskutečniHodová ochutnávka vín
la se v únoru v kulturním domě
přednáška pana Zbyňka Kopečka z Dubňan na téma nejnovějších prostředků ochrany vinné
révy před škůdci a nemocemi.
Už podruhé se v červnu zástupci místních spolků pokusili
uvařit ten nejlepší želetický guláš. Zahrádkáři se velmi dobře
zhostili nesnadného úkolu spolupořadatele akce a zároveň
dokázali, že se umí chopit nejen motyky nebo pohárku, ale
i vařečky a se svým gulášem se
Družstvo zahrádkářů v soutěži Želetický guláš
umístili na pěkném 3.místě.
Nechyběla ani tradiční hodová ochutnávka vín místních
i přespolních vinařů, kteří přispěli celkem 459 vzorky. K poslechu
a tanci zahrála cimbálová muzika
z Vacenovic.
V sobotu 1. prosince proběhlo
svěcení mladých vín. Po krátkém
přivítání hostů a zhodnocení vinařského roku se slavnostního
obřadu ujal pan farář Červenka,
který požehnal 116 vzorků mladých vín. K dobré náladě přispěl
Příprava zabíjačkových specialit
několika písničkami o víně míst16
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Co možná nevíme o svých spoluobčanech!
Vážení čtenáři,
rád bych Vás seznámil s moderním bojovým
sportem KICKBOX. Tento sport vznikl v druhé polovině 20.století. Je to sport vhodný pro muže, ženy,
děti, zkrátka pro kohokoliv. Začít se s ním dá v každém věku. Jedná se o všestranně rozvíjející sport,
který zapojuje jak horní i spodní část těla. V posledních letech je tento sport velice oblíbený i u žen a to
zejména proto, že pravidelnými tréninky lze rychle
a účelně zpevnit a vytvarovat postavu.
Jmenuji se Michal Plch a věnuji se tomuto sportu již 18. rokem, z toho sedm let jako trenér. V roce
2006 jsem založil svoji vlastní školu kickboxu DREAM TEAM kickbox Brno. Hlavní
základna je v Brně, kde cvičíme 3x týdně
(po,st,pa). Každé úterý a čtvrtek probíhají
tréninky zde v Želeticích v tělocvičně školy, vždy od 19:00 do 20:00 hodin.
Ve svých hodinách věnuji velkou část
tréninků rozvoji fyzické kondice a nauce
technik. Mnohé z nich lze uplatnit i v případě potřeby v běžném životě k sebeobraně. Po zvládnutí všech základních
technik se věnujeme i simulovanému

boji tzv. sparingu ve dvojicích. S některými pokročilými svěřenci se pravidelně účastníme turnajů
u nás i v zahraničí. Mezi největší klubové úspěchy
patří několik titulů mistrů ČR.
V případě, že Vás mé povídání o klubu DREAM
TEAM kickbox Brno zaujalo nebo byste se o tomto
sportu chtěli dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.kickboxbrno.cz. Pokud byste měli
chuť si tento sport vyzkoušet, přijďte na některou
z našich hodin a domluvíme se osobně.
S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2013
Michal Plch, Želetice 133

Trénink kickboxerů

Družstvo DREAM TEAM kickbox Brno

Od letošního roku bude v místní knihovně k dispozici k zapůjčení nebo přečtení časopis dTest, který
přináší výsledky nezávislých a objektivních testů zejména potravin, domácích spotřebičů, elektroniky,
výrobků pro děti, finančních a jiných služeb. Vydavatelem tohoto časopisu je Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které je i provozovatelem webového portálu www.dtest.cz, na kterém naleznete informace
o spotřebitelských právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím. Neváhejte proto do knihovny zajít a prostřednictvím zmíněného časopisu se o svých právech dovědět více.
Rok 2013
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Oblastní charita Hodonín děkuje
všem občanům, kteří přispěli do
letošní Tříkrálové sbírky.
V naší obci se v neděli 13. 1. 2013
vybralo celkem 15 208,- Kč.

V sobotu 5. května se konal
v Bukovanech již třetí ročník akce
Bukovanský gulášek. Obec Želetice reprezentovali v této soutěži ve
vaření gulášů členové Mužského
pěveckého sboru, kteří v nelehké
konkurenci družstev obcí Mikroregionu Babí lom s přehledem
zvítězili!

Společenská kronika
Narození v roce 2012

Jubilanti v roce 2013

Filip Bednář
Aaron Fiala
Dominik Koller
Kristýna Bednaříková

50 let
Vladimíra Kučerová
Eva Chromečková
Marcela Němcová
Naděžda Jakešová
Josef Horák

Zemřelí v roce 2012
Miroslav Doležálek, 76 let
Bernard Dostal, 69 let
Marie Tůmová, 88 let
Ludmila Gavendová, 79 let
Marta Horáková, 79 let

60 let
Marie Dobešová
Antonín Samek
Eva Samková
Miloslav Tihlařík
Leopold Kolařík
Jaroslav Dufek
Jaroslav Šurýn
Libuše Kolaříková
70 let
Václav Řihánek
Josefa Potáčková

Bohuslava Procházková
Miroslav Patera
Josef Chytil
Jaromír Sendler
Miloslava Kozmanová
Jaroslava Müllerová
75 let
Ludmila Řiháková
Jan Goj
Marie Dížková
80 let
Josef Horák
Josef Sukop
Josef Jandora
Jan Němec
85 let
Růžena Kolajová
Alena Trbolová

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
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Zpravodaj Želetic

Mužský sbor Želetice v soutěži Bukovanský gulášek

Krojované hody

Rok 2013

Zpívání u vánočního stromu
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Zpravodaj Želetic

Pyžamový ples – taneční vystoupení

Dýňový večer
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