Zpravodaj Želetic

ZPRAVODAJ
ŽELETIC

Rok 2014

Vydává obec Želetice
Rok 2014

1

Nový letecký snímek obce

Pálení čarodějnic

Mládež ze Želetic na plese mikroregionu v Lovčicích

Zpravodaj Želetic

Vážení čtenáři,
dle počasí, které v poslední
době lámalo teplotní rekordy jak
na běžícím pásu, bychom se mohli domnívat, že začíná jaro. Opak
je ale pravdou a skutečně se nacházíme uprostřed zimy, v prvním měsíci roku 2014. Počasí se
stalo v posledních letech hodně
diskutovaným tématem, protože
jeho rozmary nás dokáží i v dnešní moderní době nepříjemně překvapovat. Důkazem tohoto tvrzení je i rok 2013. Určitě překvapivá
a úsměvná byla velikonoční sněhová nadílka, už méně úsměvné
byly červnové ničivé povodně,
které postihly převážnou část
Čech.
Z mého pohledu byl rok 2013
pro obec velmi úspěšný, protože u všech investičních akcí, které jsme chtěli realizovat, se nám
podařilo zajistit jejich bezproblémové financování a uskutečnit je.
Jednalo se především o opravu
chodníku, opravu vnitřních prostor budovy mateřské školy a ve
spolupráci s farností započetí prací na opravě střechy farního kostela. Realizaci těchto akcí jsme si
mohli dovolit nejenom díky získaným financím z dotačních titulů,
ale i díky zvýšeným daňovým příjmům v obecním rozpočtu, které
nám přineslo nové rozpočtové
určení daní. Zásluhou tohoto nového přerozdělení daní nám do

rozpočtu oproti minulým letům
přibylo 700.000,- Kč, což je vzhledem k celkovým příjmům obce
částka významná.
Událostmi z domácí politické
scény byl rok 2013 téměř přesycen a lze ho bez nadsázky nazvat
rokem divokým. Prezident Václav
Klaus při svém novoročním projevu vyhlásil rozsáhlou amnestii, jíž
prominul tresty 111 tisícům lidí.
O několik dnů později proběhla
historicky první přímá volba prezidenta republiky. Do jaké míry
bylo zavedené této přímé volby
ze strany našich politických představitelů správné, ukáže jistě čas.
V půlce června došlo k velkému
politickému zemětřesení, kdy
Policie zadržela několik politiků.
Aféra vyvrcholila demisí předsedy
vlády Petra Nečase, rozpuštěním
Poslanecké sněmovny a ustavením „vlády odborníků“, která měla
zemi dovést k říjnovým předčasným volbám, ale vzhledem
k protahujícím se povolebním vyjednáváním vládne dodnes. Nezbývá nám než doufat, že bude
brzy ustanovena vláda se silným
politickým mandátem, která bude
moci rozhodovat o zásadních věcech pro fungování státu.
Neméně diskutovaným problémem i ve spojení s politickou
scénou jsou církevní restituce.
Nepřísluší mě na tomto místě
hodnotit, zda se jedná o správné
či nesprávné rozhodnutí. Chtěl

bych se pouze zmínit o tom, že na
katastru obce se žádné nemovitosti, jejichž užívání nebo převod
by byl z důvodu restitucí omezen
a blokován, nenachází.
Věřím, že výše zmíněné události ve vás nezanechaly žádné
následky a s optimismem vzhlížíte do budoucnosti. Se stejným
elánem vstupuje do roku 2014
i celé obecní zastupitelstvo, které si stanovilo nelehké cíle. Chtěli
bychom začít s opravou chodníku
u hřiště, pokračovat ve výměně
oken v místním muzeu a umístit
na školní zahradu nové herní prvky. Především chceme pokročit
v rekonstrukci kulturního domu
jeho zateplením a novou fasádou,
abychom se nemuseli pyšnit pouze opravenými vnitřními prostory, ale i jeho celkovým vzhledem.
Samozřejmě budou nadále probíhat práce na zhotovení nového územního plánu obce, kde by
mělo probíhat jeho veřejné projednávání.
Přeji Vám všem, aby váš každodenní život byl naplněn radostí
a uspokojením z vašeho počínání. Snažme se radovat z maličkostí a na problémy se dívat
s nadhledem. Nechť Vaše kroky
vedou v roce 2014 jen správným
směrem a pokud by se vám přece
jenom do cesty nějaká nepříjemnost připletla, ať ji co nejrychleji
a zdárně překonáte.
Pavel Planeta, starosta

Mikroregionu Ždánicko se podařilo vyřídit stavební povolení na výstavbu Cyklostezky Ždánicko. Zároveň
podal žádost o dotace na výstavbu zmíněné cyklostezky na Státní fond dopravní infrastruktury v Praze.
Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků, které lze dle podmínek fondu na jeden projekt
v kalendářním roce čerpat, byl jako první vybrán k výstavbě úsek cyklostezky Želetice – Dražůvky. Pokud
bude žádost mikroregionu úspěšná, začne se s výstavbou prvního úseku cyklostezky v průběhu tohoto
kalendářního roku. Předpokládám, že mikroregion bude ve své snaze o výstavbu cyklostezky pokračovat
i v příštích letech a již brzy se budeme moci na kole po celé nové cyklostezce projet.
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Pro rozšíření vybavenosti kulturního domu, potřeb občanů a spolků byl zakoupen mobilní chladící box na
víno. Tento chladící box střední velikosti je rozdělen na horní a dolní část. Horní část je otevřená a pojme
110 vystavených láhví. Dolní část je uzavřená a slouží jako úložný prostor. Box je připraven k zapůjčení na
veřejné i rodinné akce.
Finanční částkou 26.000,- Kč se na pořízení z části podílel Jihomoravský kraj ze svého dotačního programu
„Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“.

Odpadové hospodářství
Jak jste se již mohli z informačních letáků dovědět,
zapojila se naše obec od 1.prosince do sběru biologicky rozložitelných odpadů. Za tímto účelem jsou
do domácností umisťovány zdarma hnědé plastové
popelnice, určené k tomuto sběru, na které není třeba
lepit známky pro svoz odpadu. Prozatím musím konstatovat, že zájem o tyto popelnice není takový, jaký
bychom si představovali. Věřím, že s příchodem jara
se situace zlepší a zájem o popelnice vzroste. Vždyť
třídění odpadů je zákonná povinnost všech občanů.
Hlavním cílem zavedení tohoto sběru je vytřídění
bioodpadu z odpadu komunálního, který je ukládán
na skládku. V obci by již neměla nastat situace, že
bude při svozu komunálního odpadu velké množství popelnic přeplněno rostlinnými zbytky ze zahrad! Pokud nezpracováváte tento rostlinný odpad
doma např. kompostováním, je třeba jej uložit do
popelnice na bioodpad, odkud bude odvezen na
kompostárnu a určen k dalšímu zpracování. Tímto
vás nechci nabádat k tomu, abyste uměle vytvářeli
bioodpad a plnili hnědé popelnice. Pokud bioodpad zužitkujete na zahrádce, čiňte tak i nadále. Svoz
bioodpadů bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek v sudém týdnu, svoz komunálního odpadu bude probíhat ve stejných intervalech
a dnech v týdnu lichém.
Chtěl bych touto cestou vyvrátit některé poplašné
zprávy, že zavedením tohoto sběru dojde ke zvýšení
ceny za svoz odpadu. Nedojde! Naopak by v budoucnu mohlo dojít díky snížení množství komunálního
odpadu i ke snížení ceny za svoz. V tomto názoru jsou
naprosto jednotní i všichni zastupitelé obce, kteří nechtějí v žádném případě poplatek zvyšovat. Mnoho
z vás jistě napadne, jak je to možné, když se budou
odpady svážet každý týden. Zvýšené náklady na svoz
odpadů by měla pokrýt v plné výši úspora, kdy bude
odpad uložen na kompostárně a ne na skládce. Spo4

lečnost Ekor Kyjov, která svoz odpadů zajišťuje, předpokládá, že by se mělo množství komunálního odpadu snížit o 40%, což představuje vytříděný bioodpad.
Jen pro informaci uvádím, že zpracování bioodpadu
na kompostárně představuje částku 300,- Kč za tunu,
kdežto uložení odpadu na skládce představuje částku 900,- Kč za tunu odpadu. Protože byl systém sběru
bioodpadů zaveden díky dotacím ze Státního fondu
životního prostředí, má společnost Ekor Kyjov po určitou dobu povinnost vyrobený kompost vracet zpět
do obcí. Pro vás občany to znamená, že budete mít
k dispozici zdarma kvalitní kompost. V současné době
ještě nejsou detailně upřesněny podmínky dodávky
kompostu do obcí, o možnosti získání kompostu budete včas informování.
Druhou velmi významnou novinkou v třídění odpadů
je umístění sběrného boxu na oděvy u obecního úřadu. Do tohoto boxu lze ukládat staré vyřazené oděvy
a obuv, které budou odvezeny k dalšímu zpracování.
Jedinou podmínkou je, aby tyto věci nebyly znečištěny. Pouze bych vás chtěl požádat, pokud přispíváte
vyřazenými oděvy do sbírek místní Charity, konejte
tak i nadále, protože přispíváte na dobrou věc. Box na
oděvy by měl sloužit k tomu, aby oděvy a obuv neskončili v popelnicích na komunální odpad a posléze
na skládce, ale byli odvezeny k dalšímu využití.
Do třetice se pouze zmíním, že na parkovišti na Váhách, kde jsou umístěny kontejnery na sběr papíru
a plastů, bude během měsíce ledna umístěn kontejner na sběr skla. Vzhledem k předpokládanému
množství skla z tohoto kontejneru a přijatelným nákladům pro obec se bude jednat o kontejner na sklo
barevné, do kterého můžete ukládat i sklo bílé.
Závěrem si dovolím napsat možná otřepanou, ale
jistě pravdivou frázi – „Třiďte odpad, určitě se nám
to vyplatí!“
Pavel Planeta
Rok 2014
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Statistické údaje k 31. 12. 2013
Počet obyvatel
ženy
muži

517
259
258

Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

3
8

Počet dětí zapsaných v MŠ

17

Hospodaření obce v roce 2013
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

5,022 mil. Kč
8,047 mil. Kč

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

4,585 mil. Kč
7,566 mil. Kč

Stav účtu k 31.12.2013
Výše úvěru k 31.12.2013

689.778,- Kč
628.450,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2014
Příjmy
Výdaje

5,276 mil. Kč
4,892 mil. Kč

Výsledky volby prezidenta
republiky konané ve dnech
11. 1. - 12. 1. 2013
Výsledky 1.kola
Celkový počet oprávněných voličů
Odevzdáno platných hlasů
Volební účast
Pořadí kandidátů dle počtu hlasů:
Zeman Miloš
Fischer Jan
Dienstbier Jiří
Roithová Zuzana
Schwarzenberg Karel
Franz Vladimír
Bobošíková Jana
Fischerová Taťána
Sobotka Přemysl

432
293
67 %

71 hlasů
55 hlasů
48 hlasů
44 hlasů
34 hlasů
19 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
2 hlasy

Výsledky 2.kola
Celkový počet oprávněných voličů
Odevzdáno platných hlasů
Volební účast

437
262
59 %

Pořadí kandidátů dle počtu hlasů:
Zeman Miloš
143 hlasů
Schwarzenberg Karel
119 hlasů

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 25.10.-26.10.2013
Celkový počet oprávněných voličů
Odevzdáno platných hlasů
Volební účast

441
268
61 %

Pořadí stran, hnutí a uskupení dle počtu
hlasů:
KDU - ČSL
59 hlasů
ČSSD
55 hlasů
KSČM
35 hlasů
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ANO 2011
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
TOP 09
Česká pirátská strana
ODS
SPOZ
Dělnic.str.sociální spravedlnosti
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Politické hnutí Změna

34 hlasů
24 hlasů
19 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
1 hlas
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Oprava chodníku
Již několik let byla v zastupitelstvu obce projednávána potřeba
opravy chodníků v obci. Za tímto
účelem byl vypracován projekt
na opravu chodníku podél hlavní
silnice III/41924. Žádost o dotace
jsme na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v Praze podávali
již v roce 2012, ale naše žádost nebyla vybrána k financování. Proto
jsme žádost v roce 2013 opravili
a podali znovu. V tomto roce jsme
již byli úspěšní a dotace ve výši
1,787 mil. Kč nám byla přidělena.
Mnoho lidí se mě dotazovalo, proč
nebyl chodník opraven již na jaře
a oprava probíhala až v druhé
polovině roku. Tuto záležitost nedokážeme ovlivnit, protože obec
realizuje většinu akcí za pomoci
dotací, jejichž schvalování probíhá
během měsíců květen a červen.
Když k tomu připočteme určitou
dobu na výběrové řízení, tak nám
na realizaci samotných stavebních
prací zbývá čas od srpna do konce
roku, což byl i případ chodníku. Se
stavebními pracemi bylo započato
5.srpna a 20.září byl chodník do-
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končen. Celkové náklady na opravu chodníku představovali částku
2,564 mil. Kč, vlastní podíl obce
činil 777.473,- Kč.
Původní chodník byl již ve velmi
špatném a na dnešní dobu nevyhovujícím stavu. Staré betonové
dlaždice byly nabídnuty obyvatelům přilehlých domů zdarma
k odklizení, protože pro obec byly
nepotřebné. Na nový chodník byla
použita nová zámková dlažba
a dle platných norem se musel
rozšířit na 150 cm. Samotné sta-

vební práce probíhaly bez větších
komplikací. Největším problémem
bylo určení nivelity vozovky od
které se měřila výška betonového
obrubníku chodníku. V některých
místech musela být krajnice vozovky v celé šíři cca 80 cm kompletně předlážděna a vyrovnána.
Podmínkou přidělení dotací ze
strany SFDI bylo, aby chodník splňoval podmínky pro pohyb osob
s omezenou schopností pohybu
a orientace. Proto musí být na všech
místech, kde je u vozovky snížený
obrubník, použita barevně odlišená hmatová dlažba s výstupky.
Několik majitelů přilehlých domů
využilo výstavby chodníku k tomu,
že si se zhotovitelskou firmou dohodli opravy vjezdů k jejich domům a tyto provedené práce stavební firmě řádně zaplatili.
Oprava chodníku se nedotkla jenom obyvatel podél hlavní silnice,
kde docházelo k omezení dopravy a přístupu k jejich domům, ale
téměř všech obyvatel obce, kteří
chodník využívají k cestě za nákupem nebo na autobus. Všem patří
velký dík za jejich porozumění.
Pavel Planeta
Rok 2014
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Oprava střechy farního kostela
Od roku 2008 má farnost zpracovaný projekt na opravu krovu a střešního pláště farního kostela sv.Jakuba.
Hlavním impulzem ke zpracování tohoto projektu byla
v té době vichřice Emma, která střechu kostela velmi
poškodila. Protože je budova kostela památkově chráněna, muselo se při přípravě projektu přihlížet k požadavkům Státního památkového ústavu. Mezi hlavní
podmínky patří použití dubového dřeva při opravě krovů,
použití pálené střešní tašky
bobrovky a omazání hřebenáčů cementovou maltou. Předpokládané rozpočtové náklady na opravu celé střechy
kostela se blíží částce 3 mil. Kč.
Všem nám bylo jasné, že farnost ani obec nebudou schopni provést opravu bez dotací.
Situace s přidělováním dotací
na opravy střech kostelů není
v posledních letech nijak příznivá. Jsem velmi rád, že se náš
duchovní správce farnosti P.Vít
Červenka rozhodl do tohoto
rizika jít a do opravy střechy
kostela se pustit. Rozpočet
opravy střechy byl přepraco-

ván a rozdělen na několik etap.
V první etapě byla vybrána oprava nejstarší části kostela, a to gotického presbytáře. Farnosti se podařilo
získat dotaci z Havarijního programu Ministerstva
kultury ve výši 200.000,- Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 225.000,- Kč. Samotnou opravu
střechy prováděla firma Báča z Poličky, která se na
tyto práce specializuje. Celkové náklady první etapy
opravy střechy kostela představovaly částku 521.485,- Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo
o poskytnutí finančního daru
na opravu střechy ve výši
80.000,- Kč. Finanční spoluúčast želetické farnosti činila
v roce 2013 částku 16.485,- Kč
Budu velmi potěšen, pokud se
bude v opravě střechy farního kostela pokračovat i v roce
2014, protože se domnívám,
že kulturní dědictví našich
předků je třeba zachovat. Kostel je dominantou obce již několik staletí a věřím, že touto
dominantou bude i nadále.
Pavel Planeta

Novinky v místním muzeu
Pokud navštívíte muzeum v naší obci a budete se rozhlížet po nových exponátech, najdete zde i nové krojované panenky. Do muzea je věnovala naše rodačka
paní Anežka Dekanová (rozená Trojancová). Její první
„krojačka“, jak je sama nazývá, byla věnována právě do
muzea v její rodné obci. Byla to panenka oblečená do
krojku, jaký se nosí u nás v Želeticích. Postupem doby nám byl
paní Dekanovou darován šohaj
v našem kroji a panenka oblečená do kroje vdaných žen, jaké si
pořídily Želetické ženy.
I když již mnoho let žije paní
Anežka Dekanová v Brně, asi
velmi ráda vzpomíná na dětství
a mládí v Želeticích v prostředí
Rok 2014

lidových krojů a folkloru. Sama se zde oblékala do
kroje při všech slavnostních příležitostech, a tak není
divu, že do krojů začala oblékat i panenky. Při všech
dalších svých aktivitách se tomuto koníčku věnuje po
chvilkách. Své krojačky obléká do ručně šitých a vyšívaných krojů Moravského Slovácka až po zhotovení čižem. Měla již několik výstav
krojovaných panenek v Brně, kde
našly své obdivovatele zrovna tak
jako ve Francii, Irsku, Slovensku
v litevském Kaunasu a rozjednána je i výstava v USA.
Chtěli bychom tímto paní Anežce
Dekanové poděkovat, že nezapomněla ani na své rodné Želetice.
Irena Planetová
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Opravy v Mateřské škole
Několikaletý neutěšený stav budovy mateřské školy, vysoké provozní náklady a problémy s mnohdy
nevyhovujícími prostorami, nás
vybídly k řešení tohoto problému.
Po několika neúspěšných žádostech o dotaci na opravu MŠ jsme
i letos požádali o finanční pomoc,
tentokrát Ministerstvo pro místní
rozvoj a Jihomoravský kraj. Našim
oběma žádostem bylo tentokrát
vyhověno, shodou okolností až ve
druhých kolech výběru projektů.
Tato skutečnost nám velmi zkomplikovala situaci, protože stavební práce nemohly být prováděny
v období letních prázdnin, ale
byly prováděny až v měsících říjen
a prosinec.
Z Ministerstva pro místní rozvoj
nám byla schválena dotace ve
výši 202.448,- Kč na výměnu oken
a dveří v prostorách MŠ. Špatná dřevěná okna byla nahrazena
vzhledově totožnými plastovými
okny. Bylo nám jasné, že špatná
okna jsou i v prvním patře budovy,
proto jsme se dohodli se zhotovitelskou firmou na výměně oken
v prostorách muzea a tělocvičny.
Do budoucna hodláme výměnu

oken v těchto prostorách dokončit, neboť především tělocvična je
využívána celoročně a výměnu si
právem zaslouží. Dotace z Jihomoravského kraje ve výši 176.000,- Kč
byla použita na opravu sociálního
zařízení, které již nevyhovovalo
hygienickým normám a výměnu
osvětlení v prostorách MŠ. Sociální
zařízení doznalo změny nejenom
svým vzhledem, ale především
byla rozšířena jeho kapacita tak,
aby nebyla v rozporu s celkovou
kapacitou mateřské školy. Náklady na všechny stavební práce
představovaly částku 465.212,- Kč,
spoluúčast obce byla 86.764,- Kč.

Vzhledem k říjnovým a prosincovým termínům provádění oprav
došlo k omezení provozu mateřské
školy jejím uzavřením. Po vyčerpání limitu dnů, kdy mohla být škola
uzavřena, museli probíhat některé práce za plného provozu. Za
všechny problémy a oběti spojené
s opravami budovy, patří poděkování za vstřícnost a pochopení pracovnicím mateřské školy, rodičům,
pracovníkům zhotovitelských firem
a všem dotčeným osobám. Nově
opravené útulnější vnitřní prostory
mateřské školy snad nejvíce ocení
děti, které školu navštěvují.
Jan Kučera

Opravené sociální zařízení v MŠ

Mateřská škola
Opět po roce se setkáváme na stránkách Zpravodaje
Želetic, abychom se poohlédli a zhodnotili rok 2013.
Personální obsazení je stabilní beze změn. Vzdělávací
činnost se uskutečňuje podle vlastního vzdělávacího
programu s motivačním názvem: „Blíž k přírodě - blíž
k sobě“, kde právě hra a prožitkové učení představují
způsob, jak získávat a předávat informace, osvojovat si nové poznatky, jak zábavnou formou, vlastním
zkoumáním, pozorováním, experimentováním, kooperativním tvořením spolu s nabízenými didaktickými pomůckami, s využitím motivačních příběhů,
rozmanitých aktivit, didaktických a pohybových her,
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dramatizací, tvořením z přírodního a odpadového
materiálu a hrami o přírodě a životním prostředí, tak
děti poznávají zábavnou formou přírodní prostředí
i organizaci světa lidí. Děti se učí vyhledávat informace a pracovat s nimi, zkoumat souvislosti mezi jevy,
chápat návaznosti a logicky přemýšlet. Na vycházkách získávají děti poznatky o přírodě, která nás obklopuje i místu, kde žijí. Učí se poznávat a vnímat přírodu a okolí, chápat její význam, důležitost a umět se
k ní chovat ohleduplně. Výtvarné a rukodělné práce
dětí motivované ročním obdobím vytváří a zdobí interiér mateřské školy po celý rok.
Rok 2014

Zpravodaj Želetic
Jako velké pozitivum spatřujeme ve vzrůstajícím počtu dětí, které se nám opět podařilo udržet na počtu
17, přestože opustilo školku 7 dětí . Naše mateřská
škola umožňuje rodičům přijímat dle kritérií o přijetí dětí do MŠ i děti z okolních vesnic a mladší 3 let,
pro naplnění kapacity třídy. MŠ nabízí nad rámec
standartních činností pro děti v odpoledních hodinách kroužek s výukou anglického jazyka-„Angličtina
hrou“, kterou vede Bcl. Petra Liebigerová z Uhřic.
Ve dnech 13.-14. června provedla ČŠI v naší MŠ kontrolní a hospitační činnost, která dopadla velmi uspokojivě a pozitivně, drobné nedostatky v dokumentaci
byly ihned odstraněny a doplněny.
Rok 2013 byl rokem opět velmi zajímavým, pestrým,
plný různých aktivit, událostí a rekonstrukcí. Vzdělávání doplňuje bohatá nabídka sportovních, kulturních
a především ekologicky zaměřených poznávacích aktivit. Mezi kulturní aktivity patří kouzelnické představení, návštěvy loutkových a maňáskových představení,
dětský karneval, hudební koncerty a varieté, návštěvy
galerie při OÚ Nenkovice, zájezdy na dětská filmová
představení do kina Panorama Kyjov, návštěva knihovny a Hasičské zbrojnice. Od září nového školního roku
2013/14 jsme s dětmi navštívily loutkové divadlo
Barborka z Brna „Kouzelný kolotoč pohádek“, divadlo
„O Jakubovi Ohryzkovi“ pohádku připravilo Kyjovské
Slovácko v pohybu ve spolupráci s firmou EKOR, hudební vystoupení „Zpívání pro radost“ slečny Marušky
Novákové. Před vánočními svátky proběhlo zdobení
perníčků, které se dětem pod vedením p. Nadi Jakešové velmi líbilo. Spolupracujeme s ekologickým centrem VIS Bílé Karpaty z Veselí n/ Moravou, pořádáme
výpravy do chráněné oblasti NPP Adamce, na daňčí
farmu, nově zbudovanou vodní nádrž „Rybníček na
Bařině“ v Nenkovicích, mysliveckou střelnici a navštívili
jsme místní statek manželů Slováčkových.

Návštěva místního statku

Rok 2014

Výtvarná dílna s rodiči
Pro rodiče pořádáme společná setkávání s tvořivou
činností např. Dýňové odpoledne, jarní a podzimní
tvoření. Úzce spolupracujeme se ZŠ a MŠ Nenkovice,
škola pro děti pořádá Mikulášské nadělování, Karneval, Den země, Den dětí, účastníme se oslav Dne matek a školní akademie, návštěvy v 1.třídě ZŠ se společnou vyučovací hodinou a besedy pro rodiče na téma
školní zralost a připravenost.
Začátek školního roku 2013/14 se zapíše jako rokem
proměny naší školičky, která dostává nový vzhled
a modernizaci. Od září do prosince byl provoz
MŠ dvakrát přerušen z důvodu výměny oken a vchodových dveří a po druhé při kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení pro děti. Umývárna pro děti se rozzářila novými, pestrými barevnými puntíky a veselou
podlahou. Rovněž byla provedena současně s rekonstrukcí výměna osvětlení v umyvárně, v herně, kuchyni a šatně pro děti. Před vchodem do mateřské školy
a muzea bylo nainstalováno nové osvětlení.
Velmi si vážíme pomoci všech, kteří jsou nakloněni přízni MŠ, za každou pomoc, příspěvek a dar v jakékoliv formě. Poděkování patří všem příznivcům
a sponzorům – p. Slováčkové za finanční dar, který byl
využit k zakoupení dřevěné nástěnné dekorace, dále
p. Otáhalové firma Mirja za ušití flanelového povlečení a poděkování patří i panu Vladimíru Skalickému,
který nás pravidelně zásobuje ovocem.
Nesmírně si vážíme toho, co pro mateřskou školu
dělá obecní úřad v čele s panen starostou, poděkování patří za obětavou pomoc, za všestrannou podporu
MŠ, za finanční prostředky, které provoz vyžaduje.
Dík patří všem občanům přispívajícím starým papírem do akce sběru starého papíru, který stále probíhá
a tím podporují obohatit skromný účet naší školky.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka
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Soutěž mikroregionu Babí Lom
Mikroregion Babí Lom uspořádal v neděli 6. 10. 2013
v tělocvičně ZŠ v Sobůlkách vědomostní soutěž obcí
sdružených v mikroregionu. Soutěžícími byly děti od
4. do 8. tříd. Hodnotící porota je prověřila ze znalostí
jak svých obcí, tak ze znalostí mikroregionu. Za naši
obec se zúčastnili Nina Kolaříková, Jirka Křůmal, Terka Planetová a Vojta Šimeček. Z 8 soutěžících družstev
obsadili naši zástupci pěkné 4. místo. Patří jim velké
uznání a poděkování. O kulturní zpestření soutěže se
postaraly mažoretky ze Sobůlek a modelářský kroužek
z Kyjova.
Jan Kučera

Z činnosti TJ Sokol Želetice
Vážení a milí spoluobčané a příznivci našeho fotbalového oddílu,
dovolte mi, abych vám na následujících řádcích
stručně zrekapitulovala činnost a výsledky Sokolu
v právě končícím roce 2013.
Co do úspěšných výsledků to nebylo zrovna nejplodnější období, ale o to více přínosné z hlediska
nasbíraných zkušeností ve III. třídě. V jarní části sezony se mužům podařilo v soutěži udržet. S letní
přestávkou však přišly i první změny, o nichž bylo
jasné, že nějaké musí nastat. S trénováním mužů
i žáků skončil předseda Sokolu Tomáš Luskač
a místo něho se nám na lavičku podařilo dostat zkušeného trenéra Jiřího Chromého, který ještě na jaře sklízel úspěchy
s Lovčicemi. Změny neminuly ani hráčský kádr. Po sezoně se rozhodl pověsit
kopačky na hřebík Franta Marada, jenže už po pár týdnech bylo jasné, že je
z toho hřebíku bude muset rychle sundat
a v kariéře pokračovat, aby za nás měl na
tom hřišti kdo nastupovat. S fotbalem
pak načas skončili i např. David Svatoň
a Aleš Křůmal. A před novým trenérem
tak stanul nelehký úkol dát dohromady
alespoň tolik hráčů, kolik by jich správně
mělo nastupovat v základní sestavě na
hřišti - jedenáct. A těm, co zůstali, „na stará kolena“ vštěpit alespoň trochu té fotbalovosti a taktiky. Díky pár kontaktům
se mu podařilo do Želetic přilákat i pár
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svých hráčů z dřívějších angažmá a další část nových
hráčů přivedli Pavel Koutný a František Marada.
Mužstvo jsme tedy nakonec přes všechny obtíže
poskládali. Jenže ty výsledky... Za celou podzimní
část včetně předehrávky té jarní se našim fotbalistům podařilo nasbírat všehovšudy pouhopouhých
sedm bodů. Ve čtrnácti odehraných zápasech jsme
jen dvakrát vyhráli (s Násedlovicemi a Terezínem)
a jednou remizovali ve Svatobořicích, od nichž nás
v tabulce odděluje jen lepší skóre. Jen díky tomu
jsme na třináctém místě ze čtrnácti účastníků. Ale
zimní příprava už je v plném proudu a kluci se už

Rok 2014

Zpravodaj Želetic
teď poctivě připravují na jarní část sezony.
Změnami prošly i mládežnické oddíly
Sokolu Želetice. Žáci, kteří ješte na jaře
válčili za Želetice, se od léta přesunuli do
Nenkovic a odtud jsme si pro změnu vzali pod patronát mladší a starší přípravku.
Jedná se o společné družstvo s Nenkovicemi. Toto společenství spočívá v tom,
že hráči můžou nastupovat na registrační průkazy obou klubů. Při přihlášení do
soutěže jsme měli v úvahu přihlásit pouze
mladší přípravku a dorost, protože dorostenců TJ Sokol Želetice je drtivá většina
než ostatních dorostenců v Nenkovicích.
Bohužel klukům se v Nenkovicích natolik
zalíbilo, že nechtěli o návratu do Želetic
ani slyšet. Nenkovice si tedy nechali na
starosti dorost a nám předali i starší přípravku. Na losovacím aktivu se podařilo
rozlosovat soutěž přípravek tak, že téměř
polovina zápasů se hraje na stejném místě starší
i mladší přípravka. Problém hráčů a jejich rodičů
s přesunem přípravky do Želetic nebyl takový, ale
bohužel jsou případy, kdy do Nenkovic by chodili
a do Želetic už nechodí. Naopak nám se daří více
zapojit děti ze Želetic a Dražůvek, kteří to do Nekovic měly dál. K tomu, abychom mohli začít, jsme potřebovali nějaké pomůcky, které se od dob, kdy naposledy u nás byla přípravka, ztratily nebo zničily.
Dresy nám půjčili Nenkovice na oplátku za půjčení
dresů žákům. Míče jsme zakoupili díky sponzorskému daru pana Slováčka. Trénovat se začalo od
začátku srpna. Někteří začínali úplně od piky, takže
jsme se učili od samých začátků. I pro trenéra a vedení družstva je to něco nového, protože systém
4 +1 a 5 + 1 se zaváděl teprve nedávno. Jsme rádi,
že s přibývajícím časem dochází k postupnému
zlepšování a zdokonalování. Stále se všichni máme
čemu učit. Naši nejmladší fotbalovou budoucnost
si vzali na starosti František Marada a Petr Sázavský.
Hráčský kádr přípravek se postupně rozšiřoval na
konečný počet 21. Z tohoto počtu je 9 starších
a 12 mladších. Většina hráčů je TJ Sokol Želetice
a to 12 , 6 Nenkovice, 3 Ždánice (do ml.přípravky).
Ještě můžeme rozdělit hráče na 15 kluků a 6 holek.
Starší přípravka výsledkově nezaznamenala ani
bod. I prohrávat se musí umět. Skóre po 8 zápasech je 11:82 a patří ji poslední deváté místo.
Nejlepším střelcem a hráčem zároveň je bez poRok 2014

chybností Tomáš Spurný, který nastřílel 7 branek. Nejlepší výsledek byla těsná prohra ve
Ždánicích 2 : 3 , kdy jsme sahali po bodu. Nejhorší je prohra s vedoucím Vracovem 1 : 19.
Mladší přípravka je na tom výsledkově o něco lépe.
Ta uhrála 9 bodů za 2 výhry a 3 remízy. Mužstvo je
vyrovnanější i díky většímu počtu končícího ročníku
2005. Navíc nám pomohli kluci ze Ždánic, kteří hru
zkvalitnili. Nejlepším střelcem se stal Filip Švábík ze
Ždánic. Nejlepším výsledkem byla výhra se Bzencem
8 : 2. Nejhorší pak byla prohra 0 : 16 s Prušánkami.
V roce 2013 se Sokol malinko postaral i o společenské dění v obci. Na počest velikonočních svátků jsme
uspořádali Pomlázkovou zábavu a po skončení jarní
části ligy se, ostatně tak jako každý rok, konal fotbalový turnaj v malé kopané - O pohár starosty obce.
Pro ty, kterým fotbalová sezona nestačila a kde si
mohl zahrát v podstatě kdokoliv, kdo sehnal tým.
Co se týče výsledků, byl tedy pro náš klub letošník
s třináctkou na konci méně úspěšný a šťastný. Ale
blíží se rok nový a do něj bych Vám chtěla jménem
předsedy klubu, celého představenstva a našeho
výkonného výboru popřát vše nejlepší do nového
roku, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, úspěchů
a všeho dobrého, co může život přinést. Našim fotbalistům lepší formu a výsledky, ať je příští rok to
ohlédnutí za tím minulým o něco optimističtější.
Fotbalu zdar!
Milena Šimečková
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Sbor dobrovolných hasičů Želetice
V roce 2013 pracovalo ve sboru
dobrovolných hasičů 28 členů,
z toho 27 mužů a 1 žena. Věkové složení našich členů je velmi
rozmanité, nejstarší člen – bratr
Provazník Jaroslav nejst. se v roce
2013 dožil požehnaného věku
91 let, nejmladším členem našeho
sboru je 18 letý Patrik Svatoň.
Členové našeho sboru se zúčastňují, nebo sami připravují většinu
kulturních a společenských akcí
v naší obci. Tak jako každý rok jsme
i v roce 2013, dle mého názoru
úspěšně, zorganizovali maškarní ostatkovou zábavu. Po mnoha
letech jsme museli z vážných důvodů vyměnit na poslední chvíli
kapelu Novovešťanku za Galánku,
která vyhrávala při večerní zábavě,
v obci masky provázela dechová
hudba Nenkovjanka. Obě kapely se svého úkolu zhostily velmi
úspěšně. Chceme-li ovšem, aby
tradice ostatků byla zachována,

musíme do budoucna zvolit jiné
řešení, neboť tato akce s dvěma
kapelami byla značně finančně náročná.
Z dalších kulturních akcí v obci,
kde se naši členové zapojili, bych
se chtěl zmínit o dvou akcích. Tou
první je vaření a ochutnávka gulášů, kde nás na každém ročníku
zástupci hasičů úspěšně reprezentují. Tu druhou pořádalo občanské
sdružení Želetické ženy, a bylo to
sportovní odpoledne, kde náš sbor
se ctí reprezentovalo družstvo ve
složení Skalický Martin, Brídl Antonín ml. a Pípa Martin.
Naší hlavní činností ovšem zůstává zásah při požárech, ale hlavně
příprava na tento zásah. V rámci
III. okrsku, kde spolupracujeme
se sbory ze Ždánic, Lovčic, Archlebova, Ostrovánek, Věteřova, Strážovic a Nenkovic, proběhlo v rámci přípravy na zásah a zdokonalení práce s technikou 5 soutěží
v požárním útoku. Jednu z nich,
a to noční soutěž, jejíž 4. ročník
jste mohli sledovat v měsíci září
také v Želeticích,
pořádá náš sbor.
V roce 2013 začal
naplno pracovat
náš nový velitel
sboru, bratr BríNoční soutěž v požárním útoku
dl Antonín ml.,

a přestože ne vždy se mu podařilo, aby se družstvo zúčastnilo soutěží v požárním útoku v plném
počtu, došlo ke zlepšení v celkovém hodnocení umístění na výše
zmíněných soutěžích. V roce 2012
jsme se po vyhodnocení výsledků
všech 5 soutěží umístili na posledním 8 místě, v roce 2013 to vypadá, že skončíme na místě pátém,
přičemž celkovým vítězem naší
okrskové soutěže se stalo družstvo Věteřova.
V krátkosti bych se chtěl také
zmínit o výročích, které oslavily
v roce 2013 některé sbory z našeho okrsku. SDH Ždánice oslavily
130. výročí založení sboru, SDH Želetice a Nenkovice 115 let od svého založení. K založení sboru dobrovolných hasičů v Želeticích došlo
dne 2.prosince 1898, zakládajících
členů bylo tehdy 15. Stanovy byly
sepsány a potvrzeny jak podpisy
členů hasičského sboru, tak i starostou obce a členy výboru obce.
Tehdejší c.k. úřad v Brně schválil
listinu a Stanovy SDH Želetice dne
17. prosince 1898. Kopii této listiny
je možno si prohlédnout v místním muzeu.
Závěrem mi dovolte, abych všem
členům SDH Želetice, ale také Vám
všem popřál v roce 2014 mnoho
zdraví, štěstí, pracovních úspěchů
a hlavně, aby tento rok byl rokem
bez požárů.
Jan Goj, starosta SDH

V měsíci červnu byl zakoupen nový zahradní traktor, určený k sečení travnatých ploch v obci. Starý
traktor byl velmi poruchový, opravy byly velmi složité a finančně nerentabilní. Byl v nepojízdném
stavu odprodán na inzerát zájemci za cenu 15.000,- Kč. Nový traktor má zesílenou konstrukci, čímž by
měl více vyhovovat potřebám obce. Jeho pořizovací cena byla 136.000,- Kč.
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Myslivecké sdružení Želetice
I v roce 2013 Myslivecké sdružení
Želetice pořádalo střelecké závody
v areálu střelnice v Masných kopcích a plánujeme je i na letošní rok.
Je to již tradičně sportovními střelci a také laickou veřejností hojně
navštěvovaná akce. Tuto střelnici
jsme vybudovali vlastními silami
a stále se snažíme ji zvelebovat,
stejně jako její okolí. Proto jsme loni
na jaře vysadili 300 ks jehličnanů
i listnáčů nejen ke zkrášlení prostředí střelnice, ale také jako podporu přírodě, bojující o své místo se
skládkou odpadů. V průběhu roku
jsme stromky ošetřovali proti plevelům i proti okusu a odírání zvěří.
Další z činností MS bylo sečení sena
pro zimní přikrmování zvěře. Ječmen jsme zaseli a sklidili na políčku
u lesa. Pšenici naše MS dostalo od
již tradičních sponzorů, manželů
Slováčkových, za což jim při této
příležitosti ještě jednou děkujeme.
Ostatní potřebné jádro jsme dokoupili z našich prostředků.
Zásoby pro zvěř jsme jako vždy
uložili do našeho jediného skladu.
Po vánočních svátcích jsme ovšem
s hrůzou zjistili, že zámek skladu někdo ustřihl a větší část obilí ukradl.
Stejná nemilá záležitost nás postihla také před několika lety, kdy si
někdo z našich spoluobčanů takto
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bezostyšně obstaral krmení pro
svá zvířata. Těmto
potřebným občanům bych chtěl
vzkázat, aby si
domů pořídili jen
tolik zvířat, kolik
stačí uživit vlastním snažením, bez
krádeží. Celou záležitost jsme předali k šetření Policii ČR.
Co se týče loveckého vyžití, příroda
nám ho příliš v loňském roce nedopřála.
Stavy drobné zvěře, tj. bažantů
a zajíců, klesly neuvěřitelným způsobem. S těmito fakty se setkala
převážná většina sdružení v širokém okolí.
Radost nám dělali aspoň naši čtyřnozí pomocníci. Jak říká lidové
rčení „myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem“. Z toho zřejmě
čerpá i zákon o myslivosti, který určuje počet lovecky upotřebitelných
psů pro MS a zároveň i to, co tito psi
musí umět.
Pro naši honitbu potřebujeme dva
ohaře s podzimními zkouškami,
tj. pes musí umět vyhledat zvěř,
umožnit myslivci střelbu a po výstřelu zvěř dohledat, přinést a předat lovci. Všechno
musí zvládnout
i v poměrně náročném terénu –
v houští, palachu
i ve vodě. V MS
máme dva způsobilé psy, jmenovitě
výmarského ohaře
a müsterlandského ohaře.
Dalším normova-

ným psem pro MS je norník. Tento
pes, v našem sdružení jezevčík, border teriéři a jagdteriér, musí pomáhat myslivcům v boji se škodnou
zvěří jako je liška, jezevec, toulavá
kočka, kuna apod.
Na dohledání zvěře srnčí, jelení
nebo přemnožené černé zvěře se
používají psi, kteří mají barvářské
zkoušky. V našem MS máme mladou křepelačku Argu, která se na
tyto zkoušky teprve připravuje.
Mezi její nejsilnější vlastnosti patří
schopnost jít po stopě zvěře, dohledat barvící kus, ohlásit ho a dovést
k němu střelce.
Péče o psy, samotná příprava na
zkoušky a jejich absolvování jsou
náročné časově i finančně.
Nikdo z nás, kteří jsme si tyto psy
pořídili, těchto nákladů ale nelituje, protože investice do takového
společníků, jakým jsou naši psi, je
bohatě vynahrazená jejich spoluprácí a doprovodem buď při mysliveckých akcích, nebo jen radostí
v jejich společnosti při obyčejných
procházkách přírodou.
Vážení spoluobčané, jménem
svým i celého MS Želetice Vám přeji
do roku 2014 pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.
Ladislav Kučera,
předseda MS Želetice
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Mužský sbor
Rok 2013 byl pro mužský sbor již
sedmým v pořadí od obnovení
činnosti. Také tento rok jsme se
zúčastnili mnoha zajímavých akcí,
ať už v rámci naší obce nebo regionu Hanáckého Slovácka. Jako
obvykle jsme uskutečnili velikonoční obchůzku se šlahačkou,
zazpívali jsme v hodovém průvodu a při předtančení „Zavádky“.
O vánočních svátcích jsme, jak
doufáme, potěšili naše spoluobčany zpíváním koled při obchůzce
na Štěpána. Koledy zazněly také
na zpívání u vánočního stromu,
kde se k nám přidal i mužský sbor
ze Ždánic. V rámci regionu jsme
vystoupili společně s dětským
souborem Nenkovjánek v pořadu
„Rok na vsi“, který byl součástí Májové veselice ve Ždánicích a jako
každý rok jsme zpívali při setkání
mužských sborů, které se tentokrát uskutečnilo ve Strážovicích.
Na pozvání vinařů ze Šardic jsme
přijeli na jejich „Den otevřených
sklepů“. Tato akce byla vzhledem
k pravému letnímu počasí velmi
náročná, ale dle pořadatelů jsme

splnili jejich očekávání a máme
pozvání i na příští rok.
Také v letošním roce chceme
pokračovat v našich tradičních
velikonočních, hodových a štěpánských obchůzkách se zpěvem lidových písní. Ovšem naší
nejdůležitější akcí letošního roku
bude pořádání dalšího setkání
mužských sborů, které proběhne 7.června v naší obci. Opět si
společně zazpívají mužské sbory
z Archlebova, Dambořic, Strážovic, Věteřova a Žarošic a chlapi

z Vacenovic a ze Ždánic. Věříme,
že nás všechny přijdete v hojném
počtu podpořit a poslechnete
si spoustu známých i méně známých písniček při sklence dobrého vína.
Přeji Vám všem hodně štěstí
a zdraví do nového roku. Na závěr
bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce za podporu, kterou
nám po celou dobu naší činnosti
věnuje.
S pozdravem Libor Macháček
a mužský sbor ze Želetic

Zpívání u vánočního stromu

Farní dvorní slavnost
Stalo se již milou tradicí sejít se na začátku léta
s přáteli a známými z naší farnosti na slavnosti
pořádané na dvoře želetické fary. Poprvé se tak
stalo v červenci 2007, letos jsme se takto setkali
posedmé v řadě.
Slavnostní odpoledne jsme zahájili mší svatou
v kostele svatého Jakuba. Pak jsme se přesunuli
na farní dvůr a odpoledne plné zábavy, scének,
hudebních vystoupení a příjemného společného
povídání mohlo začít. Úvodního slova se ujal pan
farář P. Vít Červenka, který po společné modlitbě
Otčenáš přivítal čestné hosty slavnosti: hodonínského děkana Mons. Josefa Zouhara a radního
Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka.
14
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Následovalo vystoupení chrámového
sboru a poté blahopřání panu děkanovi, který se letos dožil významného
životního jubilea a současně oslavil
45 let práce na vinici Páně. Dále jsme
blahopřáli panu faráři k jmeninám
a panu varhaníkovi k šedesátinám. Farníky také krátce pozdravil Ing. Tesařík,
který poděkoval za milé pozvání a přislíbil pomoc při získávání krajských dotací na opravu farního kostela. A pak už
se rozběhl mimořádně bohatý zábavný
program. Nejprve chrámový sbor zazpíval známé melodie 60. a 70. let, následovala scénka „Hodina náboženství“,
k tanci i poslechu hrál a zpíval pan Miroslav Fridrich. V další scénce muži zdramatizovali píseň „Muži nejlíp sluší sólo“ z muzikálu
Noc na Karlštejně. Strážovské stařenky předvedly,
jak se zpívalo při draní peří. Spoustu smíchu vyvolala scénka „Rodinná idylka“. V průběhu odpoledne
byla možnost načerpat síly u grilu či udírny, doplnit
tekutiny ve výčepu či ve farním sklípku. A kdo měl
chuť na sladké s kafíčkem, či dává přednost míchaným nápojům, také nepřišel zkrátka. Pořadatelé prostě mysleli na všechno. Nezapomněli ani na lákavou
tombolu. Zatímco dospělí sledovali program a bavili

se s přáteli, pro děti bylo připraveno rozptýlení na
farní zahradě, kde se jim věnovali skauti.
Slavnost se protáhla až do noci. Poděkování patří
všem farníkům, kteří se jakkoli podíleli na její přípravě a programu, ať už aktivně účinkovali, zajistili vzorky vína do farního sklepa a zákusky, přispěli dárkem
do tomboly, postarali se o prodej občerstvení a nápojů a v neposlední řadě také obstarali úklid stanů
a lavic po slavnosti.
Blanka Handlířová

Lidové misie
Je to již mnoho let, kdy se v naší farnosti uskutečnila
Duchovní obnova, známá spíše pod názvem Lidové
misie. Tyto misie patřívaly nedílně k duchovnímu růstu farností a zabývá se jimi řád redemptoristů. Proto
se i v historii naší farnosti dochovalo působení tohoto řádu při těchto misiích. V roce 1909, kdy od
24.října do 2.listopadu zde působili 3 misionáři
z Brna a kdy dne 31.října 1909 posvětili nový misijní kříž. Dále se uskutečnily misie v naší farnosti v roce 1939 a 1947. Proto farníci přivítali návrh
místního duchovního správce p. Víta Červenky,
aby se po 66 letech uskutečnily v naší farnosti
Lidové misie.
Misie vedl A.R.D.PaedDr.Mgr.Bartoloměj M.
Čačík,O.Praem.převor kláštera premonstrátů
na Strahově a uskutečnily se od 8.května do
11.května 2013
Téma: Na cestě víry s postavami Starého zákona
Rok 2014

Tato duchovní obnova vyvrcholila na slavnost Nanebevstoupení Páně v neděli 12.května 2013, kdy po
slavnostní mši svaté pan převor posvětil nový misijní
kříž u kostela.
Jiří Bělohoubek

Svěcení nového misijního kříže
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Z činnosti místních zahrádkářů
Želetičtí zahrádkáři ani v uplynulém roce nezaháleli a zorganizovali několik úspěšných akcí. Hned
v únoru se kulturním domem
rozvoněly zabíjačkové speciality,
o které byl velký zájem a rozprodány byly během chvilky. Neustále se potýkáme s problémem,
že zájem o výrobky ze zabíjačky
převyšuje množství, které jsme
schopni vyrobit.
V červnu jsme se podíleli na organizaci soutěže Želetický guláš,
kterého se zúčastnil i náš tým. Sice
jsme nestáli na stupních vítězů,
ale rozhodně jsme se nenechali
zahanbit a dobře jsme se pobavili.
Konkurence byla veliká a zvolit ten
nejlepší nebylo jistě jednoduché.
Také proběhla již tradiční hodová
ochutnávka vín. O tom, že dobrých vzorků bylo dost, svědčí i to,
že někteří návštěvníci šli domů
až se svítáním. Protože jsme se
v průběhu roku nevěnovali pouze zábavě, ale především péči o

Svěcení mladých vín
naše vinohrady a zahrady, mohli
jsme v listopadu opět uspořádat
svěcení mladých vín, kterého se
ujal P. Vít Červenka.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás podporují a pravidelně se těchto akcí zúčastňují.
Věřím, že se v tak hojném počtu

budeme setkávat i nadále.
Na závěr si dovolím jménem želetických zahrádkářů popřát do nového roku štěstí, pohodu a hlavně
zdraví. Nemoci ať se vyhýbají jak
nám, tak i našim vinohradům, zahrádkám a polím.
Luděk Bednařík

Želetický víceboj
Odpoledne 1. června 2013 vládl na hřišti v Želeticích čilý ruch.
Občanské sdružení Želetické
ženy uspořádalo pro spoluobčany sportovní soutěž plnou zábavy a přátelského zápolení. Své
schopnosti a síly změřilo devět
pětičlenných družstev tvořených
zástupci různých zájmových skupin a spolků, které v naší obci
pracují. Cílem tohoto soutěžního
klání bylo posílit ducha soudržnosti, pospolitosti a spolupráce
mezi jednotlivými zájmovými
složkami v Želeticích, zvednout
spoluobčany od televizních ob16
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razovek nebo monitorů počítače
a přimět je k zdravému pohybu
na čerstvém vzduchu.
Po týdnech příprav zklamala
jediná věc, kterou ovlivnit neumíme. Počasí. Soutěžící se při
plnění jednotlivých úkolů v katastru obce museli navíc potýkat
s mokrým a kluzkým terénem,
který každý rychlejší pohyb proměnil v adrenalinový zážitek. Na
trase dlouhé zhruba 5 km bylo
rozmístěno 6 stanovišť, pokyny
ke zdolávání překážek se soutěžící dozvěděli až na místě. Úkolem účastníků bylo získat 5 klíčů, které měly sloužit k otevření
pytle s “pokladem“. Pouze jeden
z klíčů dokázal zámek otevřít.
Jeden z nich soutěžící získali
při procházce labyrintem, další
od Vodníka po plavbě přes rybníček, pro třetí museli přejít po
kládě nad strží, čtvrtý klíč obdržel v Bermudském trojúhelníku, navíc stříleli ze vzduchovky i z luku. V časovém limitu
90 minut se všechny týmy stačily vrátit zpět na hřiště, kde se
společně utkaly v 7. disciplíně
o poslední klíč.
A kdo všechno soutěžil? Jednotlivá družstva byla rozlišena
různobarevnými tričky; zástupci mužského pěveckého sboru

navlékli oranžová, „sokoli“ černá, hasiči žlutá, zahrádkáři byli
v zeleném, obecní zastupitelstvo v pískovém, želetické ženy
v červené barvě, krojovaná mládež v bílé, „pivní skauti“ oblékli
trička hnědá a družstvo „odstěhovalců“ modrá.
Na stupni vítězů nakonec stanuli
hasiči, druzí se umístili reprezentanti obecního zastupitelstva,
třetí místo obsadili „pivní skauti“.
Po vyhodnocení soutěže následovalo taneční vystoupení nazvané „Ty české panenky“, kde
si ženy vystřídaly role s muži
a všichni společně předvedli nezapomenutelnou taneční sesta-

vu. A pak začala Letní noc, kdy
k tanci a poslechu hrál DJ Michal.
Poděkování patří všem ženám,
které se obětavě podílely na
přípravě, organizaci a průběhu
programu, všem, kdo přispěli
k zajištění celé akce vlastními silami, prostředky, volným časem.
Poděkování patří našim mužům,
bez jejichž pomoci a pochopení
by uspořádání tak náročné akce
nebylo možné. Je veliká škoda,
že návštěvnost byla poměrně
nízká, možná kdyby více přálo
počasí, bylo by hřiště návštěvníky více zaplněno.
Blanka Handlířová

Obec připravuje ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Hodoníně výstavbu zpevněných polních cest. Projekty na tyto stavby byly připraveny již v roce 2012. Spojením Pozemkového
úřadu s Pozemkovým fondem od 1.1.2013 vzniklo absolutní bezvládí a patová situace, kdy nově
vzniklý Státní pozemkový úřad neměl jasně stanovené pravomoci a metodické pokyny k agendě,
kterou má vykonávat. Tato situace zapříčinila půlroční zpoždění u všech projektů, které pozemkový úřad připravoval. V současné době se připravuje výběrové řízení na výstavbu zpevněných
polních cest HC4 a HC5 (cesta u lesa). Pokud půjde již vše podle plánu, měl by být brzy znám
zhotovitel stavby a se stavbou by mělo být v letošním roce započato. Obec ještě v současné době
vyřizuje projektovou dokumentaci na přeložku vodovodu, kterou je nutné zrealizovat na základě
požadavku VaK Hodonín.

Rok 2014

17

Zpravodaj Želetic

Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem dárcům, kteří přispěli do letošní
Tříkrálové sbírky. V naší obci se v sobotu 4.1.2014 vybralo 14.323,- Kč.

Společenská kronika
Narození v roce 2013
Alexander Macháček
Markéta Stávková
Nicol Plchová
Miroslava Rožnovská
Gabriela Planetová
Natálie Divišová
Jiří Malík

Zemřelí v roce 2013
Petr Vojta, 71 let
František Dížka, 78 let
Stanislav Kolaja, 61 let
Františka Řihánková, 91 let

Jubilanti v roce 2014
50 let
Jana Bělohoubková
Miroslava Sedláková
Jindřich Planeta
Jindřich Svoboda
Olga Janíčková
Vladimír Skalický
Jaroslav Křůmal
Jana Křůmalová
Břetislav Měsíček
Libor Macháček

60 let
Jindřich Bastl
Josef Kopeček
Marie Chytilová
Viktorie Hrabalová
Miroslava Otáhalová
Věra Dostálová
Jiřina Kolajová
Anna Stránská
Ivana Zezulová
Josef Křůmal

70 let
František Horák
Anna Maradová
Karel Duda
Břetislav Bohátka
Růžena Láncová
Josef Radvan

75 let
Růžena Planetová
Marie Kučerová
Helena Zdomo-Frnjäková
Erhard Slíž
Štefan Lánc
František Rozsypal
Jaroslava Vyhňáková
85 let
Marie Kopečková
90 let
Anežka Kosíková

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
18
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Želetický guláš

Dětský den

Maškarní ostatková zábava

Dýňové odpoledne v MŠ

Zpravodaj Želetic

Divadelní představení „Popel a pálenka“

Kateřinská zábava
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