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Vážení čtenáři,
Nedávno jsem v nějakém tisku
četl velmi pěkné přání „Ať nastávající rok, končící na pětku, skončí
na svém konci na jedničku“. Je to
trochu krkolomná věta, ale domnívám se, že vystihuje mnohé.
Na počátku každého roku si přejeme jistě všechno dobré, ale někdy
také bilancujeme dobu minulou.
V uplynulém roce jsme všichni
v květnu zažili volby do Evropského parlamentu, které se vyznačovaly extrémně nízkou účastí
voličů. V říjnu proběhly volby do
obecních zastupitelstev, které se
naopak vyznačovaly v celorepublikovém měřítku vysokou účastí
voličů. V naší obci došlo v jedenáctičlenném obecním zastupitelstvu k výměně tří zastupitelů.
Těm, kteří své působení v zastupitelstvu ukončili, patří velký dík
za jejich odvedenou práci a těm
novým přeji mnoho zdaru v jejich
nelehké funkci.
Během celého roku proběhla v obci celá řada kulturních,
společenských, sportovních, ale
i investičních akcí. Některé bereme jako samozřejmost, jiné nám
zůstanou v paměti jako něco
významnějšího. Já bych se rád
jenom krátce zastavil u několika
uskutečněných investic v obci
v uplynulém roce. Někteří to
možná ani nepostřehli, ale provedli jsme výměnu světel kolem
kostela. Původní plastová světla
již dosluhovala a pomalu se rozpadala. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli v jarních měsících pro
jejich výměnu. Zvolili jsme světla s kovovým stožárem, která se
nám velmi osvědčila již na hřbitově, kde bezproblémově slouží
svému účelu mnoho let. V jarních měsících také pokračovala
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výměna oken v budově školy,
kdy byly vyměněny okna v tělocvičně. Toto určitě ocenili nejvíce
ti, kteří chodí do tělocvičny sportovat. Před samotnou budovou
školy bylo provedeno restaurování kamenného kříže. Tento kříž
byl jediný na katastru obce, který nebyl doposud zrestaurován.
Protože byl ve velmi špatném
stavu, bylo nutné některé části
zhotovit nové. Byl také přesunut
na jiné vhodnější místo. Náklady
na opravu kříže pokryly z 90%
dotace z programu LEADER.
Během celého roku probíhaly
práce na tvorbě návrhu nového
územního plánu Želetice. Sešlo
se nám k tomuto návrhu několik
připomínek, jak od dotčených orgánů, tak i od místních obyvatel.
Ke všem těmto připomínkám musíme přijmout stanovisko a zvolit
takové řešení, se kterým budou
spokojeny všechny dotčené strany. Schvalovací proces územního
plánu bude určitě probíhat i během celého letošního roku.
Bez povšimnutí by jistě nemělo zůstat zateplení přední a boční
strany budovy kulturního domu,
které by mělo přispět ke zlepšení vnitřního klimatu v budově při
pořádaných akcích. Samozřejmě
významná je i stránka estetická,
protože mnoho návštěvníků kulturního domu z okolních obcí se
ptalo, proč nemáme opraven kulturní dům i zvenčí. Dnes se snad
můžeme pyšnit hezkou a účelně
vybavenou budovou, i když je ještě spousta práce, kterou by bylo
třeba pro dokončení kompletní
rekonstrukce udělat.
Především pro potřeby parkování během fotbalových zápasů
byl na vozovce vedle hřiště vybudován parkovací pruh. Během
týdne zde málokdy někdo parku-

je, proto je možné tento parkovací
pruh využívat pro pohyb chodců.
Tímto vysvětlením bych chtěl odpovědět některým občanům na
jejich dotazy, proč jsme zde zrušili chodník. S projektantem jsme
se dohodli, že kombinace parkování a pohybu chodců je možná,
zvláště tehdy, pokud je prostor
pro parkování využíván nárazově
pouze při fotbalových zápasech.
V letošním roce bychom chtěli
dokončit rekonstrukci zbývající
části chodníku, který bude určen
pouze pro pěší.
Mnoho v naší obci je potřebné
vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na
to bude potřeba hodně úsilí, práce, jednání, projektů ale i spolupráce a tolerance. Předpokládám,
že rok 2015 bude z pohledu obce
především rokem, kdy budeme
připravovat projekty. Ve sdělovacích prostředcích je neustále
přemíláno nové programové období, ale do dnešního dne nebyly
zveřejněny konkrétní podmínky,
jaký okruh projektů bude v tomto
období podporován. V obecním
zastupitelstvu jsme se dohodli,
že budeme připravovat projekt
na využití podkrovních prostor
budovy obecního úřadu pro spolkovou činnost, v areálu fotbalového hřiště připravujeme projekt na
hřiště víceúčelové s umělých povrchem, nechali jsme zpracovat
prováděcí projekt na dokončení
rekonstrukce kulturního domu
a taktéž připravujeme projekt na
výstavbu zpevněné komunikace
k domu č.183, což je poslední komunikace, která není zbudována.
Ve schváleném rozpočtu na rok
2015 je vyčleněna i finanční částka na výkup pozemků. Mělo by se
jednat především o výkup pozemků pro bytovou výstavbu, kterou
bychom chtěli v obci podpořit.
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Nemohu nikomu garantovat, že
se nám toto podaří, protože narážíme u majitelů na problém výše
požadované ceny nebo neochotu
vůbec něco prodat, ale určitě se
o to pokusíme. Na dotazy některých občanů, zda se bude podél
nových cest v budoucnu stavět,
musím odpovědět, že bude nejdříve nutné schválit nový územní
plán, kde se s těmito plochami pro
výstavbu předběžně počítá a pak
najít s majiteli pozemků ohledně
této výstavby společnou řeč.
Ve vzpomínkách uplynulého
roku mě utkvěly nesmazatelně

v paměti dvě věci, které se v Želeticích udály. Tou první bylo Setkání mužských sborů, při kterém
se areál hřiště zaplnil zpěváky
a zpěvačkami v lidových krojích.
Tyto kroje byly velmi rozmanité
a osobně obdivuji všechny, kteří v dnešní moderní době kroj
doma uchovávají a v něm také
chodí. Závěrečný společný zpěv
všech účinkujících jenom završil pocit příjemně stráveného
letního odpoledne. Druhou, pro
mě nezapomenutelnou událostí
byla návštěva pana biskupa v našem farním kostele po dlouhých

17 letech. I když jsem byl s panem farářem předem dohodnut, že pana biskupa v kostele
také krátce přivítám a měl jsem
připravenou řeč, během vteřiny jsem nebyl schopen si na nic
vzpomenout. Tento pocit bezmoci bych nikomu nepřál.
Do roku 2015 vám všem přeji víc hezčích dní než těch špatných, víc lásky než nenávisti, víc
porozumění a radosti než smutku
a trápení. Ať je váš každodenní
život naplněn spokojeností, trpělivostí, láskou a porozuměním.
Pavel Planeta, starosta

Nakládání s odpady v obci
V prosinci roku 2013 jsme se zapojili do projektu
společnosti Ekor, kdy každá naše domácnost měla
možnost „zdarma“ získat hnědou popelnici na vývoz
bio odpadu. Do října 2014 jsme v bio popelnicích nashromáždili téměř 50 tun bio odpadu, což je výsledek
více než dobrý. Cílem tohoto projektu bylo odstranit
biologicky rozložitelný odpad z odpadu komunálního a tím snížit jeho množství, které z našich domácností míří na skládku. Projekt vycházel z předpokladu, že sběrem bio odpadu dojde ke snížení množství
komunálního odpadu na skládce o 40%. V mnoha
obcích se podařilo tento pokles zajistit a mnohdy
i překročit. V naší obci činil pokles množství komunálního odpadu „jenom“ 25%.
Z bio odpadu je vytvářen kompost, jehož část se
vrací zpět do obce, kdy je příjemné si domů přivézt
již hotový kompost, tedy v případě, že si přispíšíme
a nějaký na nás ještě zbude. Chtěl bych Vám poděkovat, že již do komunálního odpadu nedáváte odpad, který se dá přeměnit na hnojivo, a požádat Vás
o další třídění komunálního odpadu například vytříděním plastů, skla nebo papíru. Bylo by úžasné, pokud

bychom stejnou horlivost, jakou jsme prokázali při
hromadění bio odpadu, předvedli i s dalšími komoditami, které se dají recyklovat. Kontejnery určené na
tyto vytříděné odpady jsou rozmístěné v obci a jsou
v určené dny pravidelně vyváženy. Vytříděný recyklovatelný odpad má svoji hodnotu a je prodáván jako
surovina pro další použití. Zisk z prodeje je pak použit
na snížení celkových nákladů na vývoz odpadů.
V roce 2014 překročily náklady na vývoz odpadů
v naší obci částku, která byla vybrána z plateb občanů o cca 30 000 Kč. Chybějící částka byla doplacena
z rozpočtu obce. Zastupitelstvem bylo rozhodnuto,
že se nebude pro rok 2015 navyšovat roční poplatek za svoz odpadů, avšak pokud se nesníží celkové
množství komunálního netříděného odpadu, zdražení se v roce 2016 již nevyhneme!
Závěrem bych Vám chtěl popřát do tohoto roku
mnoho zdraví a zdaru ve Vaší práci. Jsou věci, které
nás trápí, ale není v našich silách je změnit. Na druhou stranu jsou však věci, jejichž změna je právě jen
a jen na nás.
Jan Horák

Na podzim obec pořídila nový komunální traktor, který je určen k zametání místních komunikací. Tento
traktor byl pořízen v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí na snížení prašnosti v obci. Součástí traktoru je i zametací zařízení, určené k úklidu komunikací. Celkové náklady celého
projektu byly v objemu 824.645,- Kč, přiznaná dotace ze Státního fondu životního prostředí byla ve výši
682.096,- Kč.
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Je to problém?
Již delší dobu sleduji problém,
který se dříve týkal především
měst, ale dorazil i k nám, na malou
moravskou obec. Tím problémem
je znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Obec
se snaží dle svých možností udržovat veřejná prostranství v čistotě.
V roce 2013 jsme vybudovali nový
chodník a teď na něm můžeme
klidně kličkovat mezi psími výkaly. Daleko zarážející je ale situace
v areálu hřiště, kde na psí výkaly
narazíte téměř denně. Stojí někdo
z nás o to, aby se v takovém prostředí hrály naše děti?
Nechtěl bych se zde pouštět do
diskuzí, jestli máme mít doma psa
či nikoliv. V dřívější době býval pes
v téměř každém domě, ale byl vět-

šinou přivázaný na dvoře u boudy,
takže na ulici nemohl nic znečišťovat. Dnes je doba jiná a mnoho
majitelů psů chodí své pejsky venčit na veřejná prostranství. Když
si svého psa venčíte ve své zahradě, nemusíte po něm nic uklízet,
protože je to jenom váš problém.
Zkuste se ale vžít do situace lidí,
kteří si před svým domem udržují pěkný záhon, a některý pes na
něm pod dohledem svého majitele koná neustále potřebu. Líbilo by
se vám to, kdyby se jednalo o váš
pozemek?
Určitě mnoho z vás bude namítat, aby obec vydala obecně
závaznou vyhlášku, která by tento
problém řešila. Já tvrdím, že žádná
vyhláška tento problém nevyře-

ší, protože záleží pouze na majitelích psů a jejich ohleduplnosti
k druhým občanům, zda budou
po svých pejscích uklízet. Nehledě
na to, je povinnost majitele uklidit
po svém psu výkaly na veřejném
prostranství již dávno uzákoněna,
jenom je třeba tuto povinnost dodržovat.
Vzhledem k těmto skutečnostem bych chtěl všechny majitele
psů požádat, aby si po svých pejscích jejich „poklady“ uklízeli. Totéž
platí i pro majitele hospodářských
zvířat, která se někdy v obci pohybují. Pokud vaše zvíře vykoná na
ulici potřebu, bylo by vhodné toto
uklidit, protože zvíře si po sobě
samo neuklízí.
Pavel Planeta

Cyklostezka Ždánicko
V roce 2014 se po dlouhých přípravách konečně
začalo s výstavbou cyklostezky Ždánicko. I když se
vždy bavíme o cyklostezce, bude se jednat o komunikaci pro cyklisty a pěší se smíšeným provozem.
Toto dopravní zařazení je velmi důležité, protože se
po cyklostezce budou moci pohybovat nejenom cyklisté, ale i chodci a in-line bruslaři.
Realizaci tohoto projektu zajišťuje Mikroregion Ždánicko, jehož
je obec členem. Jako první etapa
pro výstavbu byl vybrán úsek Želetice – Dražůvky. K tomuto kroku
byl mikroregion nucen přistoupit
z důvodu financování celé akce,
protože Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), na kterém žádáme o dotace, poskytoval maximální dotaci ve výši 10 mil. Kč na
rok. Na tuto první etapu se nám
podařilo zajistit z rozpočtu SFDI finanční příspěvek ve výši 8,242 mil.
Kč a z rozpočtu Jihomoravského
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kraje ještě další dotaci ve výši 1,040 mil. Kč. Samotná
stavba cyklostezky začala díky zdlouhavému výběrovému řízení až začátkem září. V průběhu výstavby
jsme ještě přistoupily ke změně podkladních vrstev
na cyklostezce, abychom zamezili možnosti prorůstání rostlin přesličky polní asfaltovým povrchem, tak
jak se to bohužel projevilo na cyklostezce Mutěnka. Pokládka asfaltových vrstev byla plánována na
1.prosince, ale tento den postihla
celou republiku ledová kalamita,
takže jsme po dohodě se zhotovitelem stavby přeložili pokládku
asfaltu na jaro roku 2015, kdy očekáváme vhodnější počasí.
V červnu 2014 jsme podávali
na SFDI v druhé výzvě ještě jednu
žádost, kdy jsme chtěli pokračovat ve stavbě směrem na Ždánice.
Tato žádost nebyla z důvodu několika připomínek SFDI ke křížení
cyklostezky se silnicí I/54 schvále5
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na. Vzhledem k těmto důvodům jsme se rozhodli na
rok 2015 podat žádost o dotace na úsek cyklostezky
Uhřice – Želetice. Náklady na výstavbu tohoto úseku
jsou 22,933 mil. Kč, ale protože byl zrušen limit možného příspěvku, mohli jsme tuto žádost podat. Zbývající část cyklostezky v úseku Dražůvky – Ždánice,
bychom chtěli dokončit v roce 2016.
Za připomenutí jistě stojí, že celá stavba cyklostezky představuje dle uzavřené smlouvy o dílo částku
51,375 mil. Kč. Aby mohla stavba zdárně pokračovat,
je pro mikroregion důležité získat dotace z rozpočtu
SFDI, které mohou dle nových podmínek představovat až 90% nákladů stavby. Stejně důležité je pro nás
také získání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
kde lze žádat o 50% dotaci na zbylé výdaje. Přestože
se může zdát, že zaplatíme celou cyklostezku z dota-

cí, není to pravda a musíme do výstavby vložit vlastní
finanční prostředky. Proto se shodli starostové všech
devíti obcí sdružených v mikroregionu na ročních
příspěvcích na výstavbu cyklostezky. V roce 2014 poskytli všechny obce ze svých rozpočtů na výstavbu
cyklostezky částku 150.000,- Kč, v roce 2015 by se
mělo jednat o částku 200.000,- Kč. My v Želeticích považujeme tento příspěvek za samozřejmost, protože
cyklostezka nám bude procházet okrajem obce. Jsou
ale obce, kterým se zdaleka vyhne, přesto jejich zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku schválili, za
což jim patří velký dík a uznání.
Věřím, stejně jako mnoho z vás, že již brzy nastane
čas, kdy budeme moci cyklostezku naplno využívat,
alespoň její první úsek.
Pavel Planeta

Výstavba zpevněných polních cest
Na počátku roku 2014 bylo Státnímu pozemkovému úřadu v Hodoníně potvrzeno přidělení finančních prostředků na výstavbu zpevněných polních cest na katastru
obce Želetice. Samotný projekt dělil výstavbu cest na tři části – cesty
u lesa byly označeny HC4 a HC5,
cesta pod hřbitovem byla označena
HC10. Díky tomu, že celkové předpokládané rozpočtové náklady se
pohybovaly pod hranicí 10 milionů
Kč, bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele všech tří cest. Samotné
stavební práce probíhaly dle smlouvy o dílo v období od července do
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října. Zřejmě by byly ukončeny dříve,
ale deštivé počasí, které nás zasáhlo především v měsíci září, nadělalo
zhotoviteli stavby nemalé problémy.
Tyto problémy určitě zaregistrovali
i někteří obyvatelé obce, když se při
bouřce hrnulo po silnici velké množství bláta. Všichni věříme, že to byl
pouze ojedinělý jev, protože stavba
byla zdárně dokončena, všechny
svahy kolem cest osety trávou a vysázeny stromy. Začátkem prosince
proběhla kolaudace cest a ještě do
konce kalendářního roku proběhlo
jejich protokolární předání do majetku obce Želetice. Celková účetní
hodnota všech tří cest představuje částku 7,221 mil.
Kč. Musím zde zdůraznit, že
veškerou projektovou dokumentaci a výstavbu všech
cest hradil v plné výši Státní
pozemkový úřad. Obec do
tohoto projektu investovala pouze 6 tisíc Kč, což byly
správní poplatky za vyřízení
dvou stavebních povolení na přeložku vodovodu
a výstavbu kanalizace. Obec

se pouze musela zaručit, že bude po
dobu pěti let udržovat cesty v současné podobě, včetně vysazené zeleně.
U cesty HC10 (pod hřbitovem) se
vyskytl po jejím dokončení zásadní
problém – není prozatím průjezdná
mezi statkem a kravínem. Tento problém je způsoben tím, že v tomto
doposud oploceném areálu se nachází staré jímky, septik a propadající
se kanalizace. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli ponechat prozatím tento
areál uzavřen. Obec v daném místě
vlastní všechny pozemky a hodlá na
nich nacházející se staré stavby zlikvidovat. Po následném srovnání terénu by mělo v jarních měsících dojít
ke zrušení oplocení a zprůjezdnění
cest. Věřím, že plně chápete naši
snahu o zajištění bezpečnosti pro
všechny, kteří se budou v budoucnu
po cestách pohybovat. K technickému stavu budovy kravína uvádím,
že tato budova není majetkem obce
a za její technický stav včetně případného ohrožování okolí nese plnou zodpovědnost vlastník.
Pavel Planeta
Rok 2015
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Statistické údaje k 31. 12. 2014
Počet obyvatel
ženy
muži

509
259
250

Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

5
16

Počet dětí zapsaných v MŠ

14

Hospodaření obce v roce 2013
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

5,276 mil. Kč
7,079 mil. Kč

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

4,892 mil. Kč
6,486 mil. Kč

Stav účtu k 31.12.2014
Výše úvěru k 31.12.2014

798.411,- Kč
285.550,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2015
Příjmy
Výdaje

Výsledky voleb
do zastupitelstva
obce Želetice
konané ve dnech
10.-11.10.2014

5,389 mil. Kč
5,011 mil. Kč

Celkový počet oprávněných voličů
Voleb se zúčastnilo voličů
Volební účast

436
292
66,9%

Pořadí zvolených kandidátů:
Sdružení nestraníků
1. Planeta Pavel
2. Slováček Jiří
3. Bednařík Luděk
4. Svatoň Stanislav
5. Goj Jan
6. Hrabalová Lenka
7. Přibyl Lubomír

počet hlasů
190
184
152
174
166
180
177

KDU-ČSL
1. Kučera Jan
2. Horák Jan
3. Svobodová Hana
4. Bělohoubek Jiří

123
122
109
107

Výsledky voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 23.-24.5.2014
436
93
21,3%

5.
6.
7.
8.

Pořadí stran, hnutí a uskupení dle počtu hlasů:
1. KDU-ČSL
28
2. ANO 2011
14
3. ČSSD
11
4. Koalice TOP 09 a STAN
10

9.

Celkový počet oprávněných voličů
Voleb se zúčastnilo voličů
Volební účast

Rok 2015

KSČM
ČPS
Strana svobodných občanů
Moravané
KSČ
ODS
Str.zdravého rozumu-NECHCEME EURO
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Klub angažovaných nestraníků
SNK Evropští demokraté

8
7
5
2
2
2
1
1
1
1
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Mateřská škola
Mateřská škola získávala po hektickém období
plném proměn od září do prosince roku 2013 nový,
modernější vzhled, a to jednak po kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro děti, tak po výměně
oken a vchodových dveří. Změnu jsme zaznamenali
hned v lednu, při zahájení provozu po vánočních
prázdninách, příjemným teplem téměř ve všech
místnostech MŠ a to po celé zimní období.
Mateřskou školu navštěvovalo v tomto období
18 dětí, z toho 3 děti předškolního věku, které každoročně začátkem ledna navštěvují 1. třídu ZŠ Nenkovice a vyzkoušejí si společně se svými kamarády
prvňáčky prožít téměř dvě vyučovací hodiny. Po návštěvě 1. třídy a pana ředitele a zároveň prohlídce
školy, následuje zápis dětí do 1. třídy.
V únoru se už všechny děti těšily na Dětský karneval, kterého si užívaly na kulturním domě.
Mezi další kulturní aktivity patřil hudební program s Ladovými obrázky- Zpívánky, návštěva
výstavy pořádaná místním muzeem „Ať žijí novomanželé“ a divadlo „Houpací pohádky“ z Brna.
V průběhu měsíce března nás postihla epidemie
planých neštovic. Před koncem školného roku ke
Dni dětí měly možnost naše děti i žáci 1. stupně ZŠ
vidět ukázku práce služebních psů Policie ČR. Dále
se děti zúčastnily soutěže „Školní olympiáda“ a divadelního představení „O princezně, která ráčkovala“
s přehlídkou Eko modelů z odpadového materiálu, které pro děti připravila ZŠ Nenkovice. Na závěr
školního roku proběhla tradiční společná akce s rodiči na školní zahradě „Rozloučení s kamarády“. Do
Základní školy Nenkovice odešel 1 chlapec.

8

Sice jsme se v červnu loučili se školním rokem
a prima kamarády, nicméně nás velmi potěšila a zároveň překvapila zpráva, že byla na Ministerstvu pro
místní rozvoj (MMR) schválena dotace na vybudování nové školní zahrady. Její realizace proběhla v měsíci srpnu. Sen a přání se staly skutečností a během
jednoho dne se zjevila na naší zahradě překrásná
multifunkční věžová sestava ve tvaru lodi, minikolotoč, vahadlová houpačka, dvě pružinová houpadla a herní domeček s posezením. Tento projekt byl
připravován ve spolupráci s obcí a výběr herních
prvků jsme prováděli pro věkovou skupinu dětí od
3 do 6 let. V rámci zútulnění školní zahrady bylo vybudováno i nové oplocení části zahrady, protože
staré oplocení se již rozpadalo a dětem hrozilo při
hrách nebezpečí poranění. Celkové náklady projektu na pořízení herních prvků a opravu oplocení činily 299.488,- Kč, přičemž dotace z Programu obnovy
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venkova MMR představovala částku 209.422,-Kč.
Zbylou částku ve výši 90.066,- Kč uhradila ze svého
rozpočtu obec. Od září mohou děti školní zahradu
plnohodnotně využívat, i když díky deštivému podzimnímu počasí prozatím moc příležitostí k vyzkoušení nových herních prvků neměly. Pro zútulnění
prostředí byla rovněž koncem srpna vymalována
šatna a herna. Za povšimnutí stály i staré polštářky
a přikrývky, které už svým stářím dosluhovaly. Obec
Želetice finančně přispěla k zakoupení nových polštářků a přikrývek, na které bylo dokoupeno krepové
povlečení a prostěradla.
A tak 1. září 2014 mohl začít nový školní rok s plnou parádou, 14 dětmi, z toho 3 děti nejstarší věkové skupiny, které se budou připravovat na vstup do
ZŠ. Již od září začal být kulturní život pro děti pestrý.
Připravili jsme divadlo „Koloběžka v lese“, pohádku
o hudebních nástrojích „Babička Chrota vypráví“,
divadlo Veselá školička, zdobení mikulášských perníčků, Mikulášskou návštěva s nadílkou a hudební
vystoupení „Zpíváme si pro radost“. Za kulturou také
vyjíždíme např. do Kyjova, kde děti shlédly loutkové
divadlo „Veselá pouť“ nebo do Brna divadla Radost
na divadelní představení „O perníkové chaloupce
aneb Jenom jako“. V průběhu roku navštěvujeme
také filmová představení pro děti v kině Panorama
Kyjov. V práci pokračuje i kroužek s výukou anglického jazyka- „Angličtina hrou“. S rodiči se každoročně
několikrát setkáváme na společném tvoření rodičů s dětmi. V první polovině školního roku jsme se
setkali na Dýňovém odpoledni a na předvánočním
tvoření při výrobě lucerniček. Poslední akcí roku
2014 byla Vánoční besídka pro rodiče a vystoupení dětí na akci „Zpívání u vánočního stromu“, které
bylo pro veřejnost.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomáhají, především za
sponzorské finanční dary z řad rodičů a Honebního
společenstva Želetice.

Děkujeme za velmi dobrou spolupráci obci Želetice, za všestrannou pomoc, za vynaložené prostředky na provoz MŠ a za získané nemalé finanční
prostředky ke zvelebení mateřské školy a jejího okolí. Velmi si toho vážíme.
V loňském roce proběhl sběr starého papíru, výtěžek činil částku 900,-Kč. Děkujeme tímto všem občanům za přispívání do této akce, která bude probíhat i letos. Do nového roku přeji všem hodně zdraví,
pohody, optimismu, radosti a příjemných chvil.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka MŠ

Malé sakrální stavby v obci
Podnětem k budování malých
sakrálních staveb ať to byly Boží
muka, kříže, kapličky nebo svaté
obrázky, byly konkrétní události.
Některé události se dochovaly díky
pamětníkům nebo písemným pramenům. V mnoha případech však
Rok 2015

zůstávají okolnosti zrodu těchto památek zahaleny rouškou zapomnění, kterou dnes můžeme jen stěží
poodhalit.
Nejběžnějším důvodem k budování těchto objektů byly různé tragické události nebo naopak štěstí,

které postiženého jakoby zázrakem
zachránilo z nebezpečné situace.
Svaté obrázky jako malé památky
stávaly často na rozcestích či podél
cest, kudy chodilo více lidí.
V Želeticích takových obrázků bylo několik. Pamatuji obrázek
9
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umístěný na stromě ve Zmole při
cestě, kudy si krátili cestu do kostela
obyvatelé Dražůvek, nebo na kraji
lesa u původního domu Žďárských.
Svaté obrázky při cestách stávaly většinou na vlastních sloupcích
nebo se věšely na stromy.
Malíře těchto obrázků většinou
neznáme. I my v Želeticích jsme si
dávali otázku, čí že ruka vedla štětec při malování našeho obrázku
na kraji lesa, který se zachoval díky
rodině Žďárských a Vlachových.
Zjistit jména autorů malířů svatých
obrázků, kteří svým vesnickým zadavatelům většinou svá díla neměli
potřebu podepisovat je nemožné.
A tak většina autorů, ať to byli známí či lidoví malíři, asi na vždy zůstanou anonymní. Podobně to bylo
i s obrázkem, který jsme nechali
zrestaurovat a znovu instalovat na
původní místo u lesa. I tento obrázek se nacházel u cesty, kolem něhož do Želetic přicházelo mnoho
obyvatel Strážovic, kteří přes les docházeli na bohoslužby do místního
farního kostela. I to mohl být důvod
k umístění obrázku Panny Marie
s Ježíškem na konci jejich cesty.

Ke Kristu, který byl nejčastěji na
svatých obrázcích zpodobňován,
je to na druhém místě Panna Marie, která bývala pojmenována jako
Sedmibolestná, Pomocná, Lurdská
nebo provedena jako Nanebevzatá.
Náš obrázek u lesa představuje Pannu Marii Svatohostýnskou.
Padesát let vnucovaného ateistického vědeckého názoru změnilo
do určité míry i vztah hlavně mladé generace k drobným sakrálním
památkám, který se projevuje vandalstvím, ničením a poškozováním
objektů. Snad jako ochranný me-

chanismus proti tomuto jednání
se začaly šířit pověsti o neštěstích,
které dříve jako trest postihlo vandaly, kteří znehodnocovali nebo
zneuctili tyto památky. Bohužel se
s tímto jevem setkáváme i dnes. Je
však potěšující, že jsou u nás stávající sakrální objekty obnovovány
a udržovány. Máme v Želeticích
opravené kříže v obci i polích, kapličku u sv. Anny i nově instalovaný
obrázek u lesa. Tyto malé stavby neodmyslitelně do naší krajiny patří.
O obrázku u lesa víme pouze
to, že stával přibližně na místě, kde
je dnes instalován obrázek nový.
O malou zahrádku před obrázkem se
starávala tetička Žďárská. Podle malíře Zdeňka Schovance, který nový
obrázek podle dochovaného poškozeného maloval, by snad původním
autorem obrázku podle techniky
malby mohl být Jano Köhler. Víme
také, že původní obrátek nechala
opravit rodina Žďárská kolem roku
1980 u akademického malíře Vašíčka. Původní starý poškozený obrázek
Panny Marie Svatohostýnské od lesa
je dnes uložen v místním muzeu.
Marie Valianová

Farní ohlédnutí
Konec ledna ve farnosti patří přípravám na farní
ples, ten poslední byl již jedenáctým v pořadí. Uskutečnil se v kulturním domě v Želeticích a pořadatelství se ujali farníci ze Stavěšic. K tanci a poslechu hrála
DH Nenkovjanka.

K farnímu plesu už neodmyslitelně patří perníčková dámská volenka, soutěž o 3 kg domácích klobásků
a tombola, ve které se tísnilo bezmála 300 cen.
Aby si i naše nohy chvíli odpočinuly, vystoupila jako
host street dance formace High Edition Brno. Překvapením večera byla scénka v podání Marie Novákové
ml. ze Stavěšic a kolem půlnoci jsme si mohli zatančit i
v moderním rytmu v podání Miroslava Fridricha.
V loňském roce se naše farnost připojila k akci
s názvem Noc kostelů, která se uskutečnila 23.května.
V programu vystoupil Místní chrámový sbor se svými
hosty bratry Šprtovými ze Ždánic, Miroslav Fridrich
s krásným pásmem moderních písní a velkého potlesku se dočkal i místní mužský sbor.

10

Rok 2015

Zpravodaj Želetic
Velký dík patří paní Marii Valianové za sepsání historie našeho farního kostela, kterou přednesla Blanka
Handlířová a Zdeňka Vašíčková z Nenkovic. Návštěvníky zaujal i Malý průvodce kostelem – tedy komentovaná prohlídka kostela v podání místního kostelníka Jiřího Bělohoubka.
Velký ohlas mělo promítnutí unikátního filmu
z oslav pana faráře Josefa Paseky z roku 1971. Před
závěrečným půlnočním požehnáním určitě zaujala
chvíle ztišení za tónů gregoriánského chorálu v kostele ozářeném jen svícemi.

Konec měsíce června je ve znamení Farní dvorní slavnosti - setkání nejen farníků na farním dvoře. Bohaté občerstvení, ať z udírny či grilu, vynikající domácí cukroví,
bohatá tombola nebo letošní ochutnávka vín z vinařství
Jaroslava Výlety patřila mezi lákadla této slavnosti. Ale
asi hlavním ,,tahákem“je kulturní program. A za pořadatele mohu říct, že je rok od roku těžší vymyslet program,
který by se neopakoval. A snad mohu říct,že i když jsme
byli v časové tísni, vše jsme zvládli.
Velký dík patří Mirkovi Fridrichovi, Markétě Luskačové a Jeníkovi Kaniovi za hudební doprovod.
V programu na farním dvoře jsme mohli shlédnout
poučné, ale i veselé scénky ze života svatých (sv. Antoníček, sv. Jan Evangelista, sv. Augustin, sv. Martin
a sv. Anežka Česká), taneční vystoupení stavěšických
žen na téma třídění odpadů a závěrečnou scénku „Farář na dědině“ v podání Jaroslava Dížky a Jiřího Bělohoubka.
Výtěžek z této akce byl opět věnován na opravu
střechy farního kostela.

Další den, tedy 24.května do naší farnosti přijela
vzácná návštěva. Po bezmála 17 letech k nám zavítal biskup brněnský Mons.Vojtěch Cikrle, který udělil
12 farníkům svátost biřmování - tedy vlastně duchovní dospělost. V kostele ho na úvod přivítal místní duchovní správce a za obec starosta Pavel Planeta, který
krátce vzpomenul poslední návštěvu pana biskupa. Po
mši svaté byl pan biskup pozván na faru na slavnostní
večeři, které se zúčastnili i starostové okolních obcí.
U kostela jsme si mohli také prohlédnout výstavu
fotografií z biřmování od roku 1930 a z akcí v naší farA ještě něco málo k této opravě. Jak jste si jistě
nosti.
všimli, i v loňském roce probíhala rekonstrukce střechy a to hlavně krovů a krytiny na jižní boční kapli
(od fary). Opravy provádí opět firma Báča z Poličky,
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za dohledu Státního památkového ústavu. Tato již
druhá etapa se mohla uskutečnit jen díky dotacím
z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši
250.000,- Kč a dotacím z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 121.000,- Kč. Obec Želetice přispěla ze
svého rozpočtu částkou 75.000,- Kč a zbylou část ve
výši 100.746,- Kč vybrali mezi sebou místní farníci. Věřím, že se nám podaří opravit a pro budoucí generace i zachovat tuto dominantu naší obce.
Vánoce patří mezi ty nejkrásnější dny během roku,
jsou to svátky klidu míru a pokoje. A k této atmosféře
se rozhodli přispět i místní farníci a to divadelní hrou
s názvem Betlémský příběh. I když tady musím parafrázovat slova jednoho z učinkujících -,,neříkej, že je
to divadelní hra, nebo lidé budou čekat velké umění!“ Tuto divadelní scénku jsme si totiž napsali sami
a jediný strach jsme měli z toho, že nepřijdou diváci
a budeme hrát jen pro sebe. O to víc jsme byli hojnou
účastí překvapeni. Vyzdvihnout někoho z účinkujících nejde, i když Herodes byl vynikající! Asi nejvíce
mě potěšil dotaz jednoho z herců -,,kdy zas bude-

me něco hrát?“. Snad mohu slíbit malé překvapení
i v tomto roce.
Výtěžek z této akce ve výši 3 831,-Kč byl věnován
na nové ozvučení do farního kostela.

Na závěr bych Vám chtěl jménem svým i jménem
všech vystupujících popřál do Nového roku 2015 vše
nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a ať nás celým rokem provází víra, naděje a láska.
Jiří Bělohoubek

Naše knihovna
Zřejmě všichni víme, že bychom měli dětem číst
pohádky a příběhy, že bychom v nich měli budovat od útlého dětství náklonnost ke knihám. První
knihu by mělo dítě dostat do rukou mnohem dříve, než se samo stane čtenářem. Ne všichni z rodičů však v dnešní uspěchané době mají dostatek
času, chuti či trpělivosti, aby svým dětem předčítali. Přesto by společné čtení nemělo našim dětem
chybět. Společné čtení podporuje a prohlubuje
vzájemné pouto mezi rodičem a dítětem, je skvělým zdrojem nejen zábavy a hry, ale může se stát
i příjemným uspávacím rituálem. Čtením knih se
děti učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti
a rozvíjí si slovní zásobu. Čtení podporuje přemýšlivost a zvědavost dětí, posiluje jejich komunikační
schopnosti, koncentraci a disciplínu. Knihy formují
myšlení, zlepšují paměť a otevírají dětem svět fantazie.
Pokud se rozhodnete, že svůj čas věnujete společnému čtení, můžete si přijít vybrat vhodnou
knížku do naší knihovny. V dětském oddělení najdete klasické pohádky, básničky, říkadla i leporela,
dobrodružné příběhy a příběhy s detektivní zápletkou, fantasy příběhy i dívčí romány.
12

Také my, „dospěláci“, bychom měli občas opustit
všudypřítomný digitální svět, odpoutat se od monitorů počítačů, displejů mobilů, tabletů či od televizních obrazovek a sáhnout po knize. Po knize, která
nás vrátí do historie či nám umožní procestovat vzdálený vesmír, po knize, v níž s hlavními hrdiny prožijeme nevídané, neslýchané a nemyslitelné.
Nejčtenější romány, bestsellery, povídky, detektivky, pověsti, dobrodružné příběhy, sci-fi, to a mnohem více naleznete v oddělení knih pro dospělé naší
knihovny. Z široké nabídky si každý vybere svou
oblíbenou knihu, kterou si zpříjemní volné chvíle na
cestě dopravními prostředky, v čekárnách, na dovolené nebo jen tak doma. Ne nadarmo se říká, že pes
a kniha jsou nejlepší přátelé člověka. Oba nám dělají
společnost v době našeho smutku, štěstí či samoty.
Nevyčítají, neodsuzují, pomáhají, obohacují.
V příjemném prostředí Místní knihovny Želetice
mohou čtenáři vybírat z více než tří tisíc knih beletrie
i naučné literatury pro děti i dospělé čtenáře. Každý
rok Obec Želetice obohatí tuto nabídku nákupem
padesáti nových svazků v částce 10 000,00 Kč. Již pět
let mají čtenáři k dispozici také knihy z výměnného
fondu. Jsou to nejžhavější knižní novinky, které nám
Rok 2015
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zapůjčuje na dobu šesti měsíců Městská knihovna
Hodonín. Během každého roku tak můžeme našim
čtenářům nabídnout k vypůjčení a k přečtení až pět
set svazků v deseti souborech výměnného fondu.
Naše knihovna nabízí čtenářům zpravodaj neziskové organizace Občanské sdružení spotřebitelů
TEST – časopis dTest, jehož posláním je poskytnout
spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na
stránkách časopisu dTest autoři publikují každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližují práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů
služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co
si dávat pozor. Varují také před nebezpečnými výrobky a díky neustále aktualizované databázi upozorňují
na klamavé praktiky podnikatelů.
K zapůjčení nabízí naše knihovna i dvouměsíčník
Malovaný kraj o 32 stranách zaměřený na národopis
a vlastivědu Slovácka. Najdete v něm ale rovněž články o zajímavých osobnostech, muzeích a pamětních
síních, lidových muzikách, technických památkách,
archeologii, výtvarném umění, architektuře, přírodě,
právě vycházejících knihách majících vztah k uvedenému regionu… Na jihovýchodní Moravě asi neexistuje město či vesnice, jimž by někdy v periodiku
nebyla věnována pozornost. Autory jednotlivých
příspěvků jsou jak odborníci, tak dopisovatelé z řad
neprofesionálů zajímající se o tradice svého domova.
Od listopadu 2010 je v naší knihovně k dispozici bez poplatku pět počítačů s veřejným internetem.
Letos to bude již posedmé, kdy se naše knihovna se
svými dětskými čtenáři přihlašuje do celorepublikové
a již i mezinárodní akce „Noc s Andersenem“. „Noc“ je
jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské
čtenářství. Na malé čtenáře vždy čeká noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.
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Při návštěvě knihovny si mohou děti i rodiče vyzkoušet svou šikovnost, důvtip i trpělivost při skládání puzzle či při plnění úkolů oblíbených stolních společenských her. Novinkou roku 2015 jsou hry Tučňáci
na ledu a Super farmář. Již tradičně připravujeme pro
zájemce všech věkových kategorií cestopisné přednášky z nejrůznějších koutů světa. S našimi přednášejícími jsme se podívali do Íránu, USA, Tanzánie
a Keni, do zákulisí cyklistických závodů Giro di Italia,
do Indie, Číny a Francie. V letošním roce připravujeme
cestopisné přednášky o Brazílii, Thajsku a Kambodži.
V současné době je v Místní knihovně Želetice, jejímž zřizovatelem je Obec Želetice a najdete ji
v 1. patře Obecního úřadu Želetice, registrováno celkem 47 čtenářů, z toho 18 čtenářů do patnácti let. Poplatky za půjčovné na celý rok jsou více než symbolické – mládež 10,00 Kč, dospělí 20,00 Kč. Nic nezkazíte,
když se do naší knihovny přijdete podívat a když se
Vám u nás zalíbí, můžete si nechat vystavit čtenářský
průkaz. Knihovna je otevřena v období od října do
března každé úterý a pátek od 17:00 do 20:00 hodin,
v druhé polovině roku, od dubna do září jen v pátek
ve stejnou dobu.
Od ledna 2015 je pro naše čtenáře připravena novinka – on-line katalog. V tomto katalogu si může
každý registrovaný čtenář prodloužit své výpůjčky
dle knižního řádu či vyhledat dokument (tzn. knihu,
časopis nebo brožuru) z fondu naší knihovny. U každého dokumentu lze zjistit, zda je volný nebo zda
ho má někdo právě půjčený. Odkaz na on-line katalog najdete na webových stránkách naší knihovny
www.knihovnazeletice.wz.cz.
A na závěr: „Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!“ Jiří Žáček
Na Vaši návštěvu v Místní knihovně Želetice se těší
Eva Chromečková, knihovnice.
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Výstava v místním muzeu - Ať žijí novomanželé
V loňském roce se na přelomu
měsíců únor a březen uskutečnila
v místním muzeu výstava na téma
– svatební. Výstava představila toto
téma ze všech možných úhlů pohledu a zájem byl opravdu obrovský.
Díky obětavým členkám ŽŽ a také
místních občanů, kteří nám dovolili nahlédnout do svého soukromí,
se podařilo zapůjčit velké množství
zajímavých fotografií, oznámení,
gratulací, ale také svatební obrazy,
suché kytice, oddací listy a další zajímavosti. Velkým překvapením bylo
množství dochovaných retro svatebních šatů, většinou ze 60. a 70. let
minulého století. Dohromady s fotografií nevěsty v daných šatech, šlo
o milé doplnění výstavy.
K vidění byly také oddací listy,
předmanželské smlouvy, ohláškové knihy z místní fary, svatební protokoly a více jak 100 let staré říkání
na svatbách.

Výstava mapovala svatební den v našem okolí
v rozmezí více jak 100 let.
Návštěvníci si mohli porovnat nejen vývoj a módu
svatebních šatů, ale k vidění byla také přehlídka svatebních kytic nevěst, nebo
fotografie svatebních dortů.
Zajímavé bylo sledovat na fotografiích v době
a čase, kdy u nás probíhaly svatby
krojované, nebo od které doby vidíme na fotografiích první dorty
a zákusky, které vystřídaly hlavně
bábovky, koláče a buchty. Nejstarší dochovaná zapůjčená fotografie pocházela z konce 19. století.
Nejstarší oddací list na výstavě pocházel z roku 1876. Dochovala se
i předsvatební smlouva z roku 1908.
Také 16 let stará suchá svatební kytice nevěsty schovaná v krabici na
půdě mile doplňovala
výstavu.
Jednu z částí výstavy tvořily také fotografie a oznámení výročí
svateb, hlavně svateb
zlatých, diamantové
nebo také svatby mezinárodní.
Perličkou byla například část věnovaná
svatebním
kuchař-

kám. Tyto fotografie pocházely
hlavně z doby, kdy se velké svatební hostiny konaly hlavně doma.
Dnes už těžko najdeme fotografii
ze současné svatby, kde na dvoře
u pumpy jsou stoly plné špinavých
talířů a nádobí.
Přibližně z 200 nejstarších vystavených fotografií se podařilo po
výstavě vytvořit fotodokumentaci,
která je uložena v místním muzeu.
U každé fotografie je připsán alespoň přibližný rok svatby, pokud je
znám, nebo jména novomanželů.
Zapůjčili jsme si nejen velké
množství fotografií a jiných materiálů, ale také jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých příhod, které
se na svatbách udály, nebo svatební přípravy doprovázely. I ty, stejně
jako dochované fotografie zůstanou jako památka na naši svatební
výstavu.
Irena Planetová, kronikářka

Změna duchovního správce
Prázdninová doba není jenom
časem odpočinku a dovolených,
ale také stěhováním kněží. Od
1. srpna loňského roku došlo ke
změně duchovního správce naší
farnosti. Dosavadní administrátor
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P. Vít Martin Červenka O. Praem. byl
jmenován správcem farností Lysice
a Bedřichov na Blanensku. Dekretem biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho byl ustanoven administrátorem
excurrendo (dojíždějícím) P. Josef

Pohanka, farář v Žarošicích.
Náš nový duchovní otec se narodil 2. února 1974 ve Velkém Meziříčí. Vyrůstal v nevelké obci Újezd
u Tišnova. Po maturitě na gymnáziu v Tišnově, absolvoval Teologický
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konvikt v Litoměřicích a pak studoval na Cyrilometodějské fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.
V roce 1998 byl vysvěcen na jáhna a pastorační praxi vykonával ve
farnosti Ivančice a Řeznovice. Po
kněžském svěcení (26.června 1999
v Brně) byl ustanoven farním vikářem (kaplanem) ve farnostech Velké Meziříčí, Bory, Netín a Uhřínov.

Od února 2001 působil jako administrátor ve Fryšavě pod Žákovou
horou a v Krásném. K 1. srpnu téhož
roku byl přeložen do Žarošice, odkud posledních 10 let ještě dojížděl
do Lovčic. Nyní místo Lovčic jezdí
k nám.
V pastoraci obětavě vypomáhá
jako farní vikář P. Josef Večeřa, který
sídlí rovněž v Žarošicích a spravuje

farnost Archlebov. Pochází z Hroznatína na Třebíčsku, kde se narodil
dne 12. května 1951. Po vysvěcení na kněze v roce 1974 působil
ve farnostech: Brno – Staré Brno,
Vysoké Popovice, Blansko, Vrbice,
Bořetice, Kobylí, Ivančice, Neslovice, Řeznovice a Dobřínsko. Od
srpna 2002 je v Žarošicích.
Jiří Bělohoubek

Krojovaná mládež v obci
Loňský rok byl pro nás, krojované ze Želetic,
velmi úspěšný. V lednu 2014 jsme dostali pozvánku od krojované chasy ze Šardic a úspěšně jsme
reprezentovali naši obec při tancování Moravské
besedy spolu s dalšími 5 chasami z okolí. Vyjma
krojovaných ze Šardic, jsme byli jediná obec, které
se podařilo sestavit kolo besedy pouze z obyvatel
vlastní obce. Tuto akci natáčela také nejmenovaná
televize a někteří z nás dostali prostor vyjádřit se
na kameru.
Dále jsme se zúčastnili plesu Mikroregionu Ždánicko, kde jsme 8. února zatancovali v NásedloviNejdůležitější událostí každého roku pro nás
cích také Moravskou besedu. Ples pořádala obec
Násedlovice spolu s naší obcí. Z počtu 9 obcí naše- jsou Svatojakubské hody, které se konaly od
23. do 28. července. Pilně jsme začali již od května
ho mikroregionu se jich zúčastnilo pouze 5.

Rok 2015
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trénovat Českou besedu a základní hodové tance. Od července jsme se scházeli častěji a připravovali výzdobu máje a májek. Nakonec, po mírných personálních komplikacích, se nám podařilo
úspěšně sestavit 3 kola na besedu, což je pro nás
velký úspěch, který se naposledy podařil před
mnoha lety. Domnívám se, že se hody celkem vydařily, i když nám počasí v neděli a v pondělí moc
nepřálo.
Ještě jsme ani nestačili vrátit kroje a za 14 dnů
po hodech jsme se jeli podívat do Mikulova, abychom se zúčastnili pokusu o překonání rekordu
v počtu tanečníků Moravské besedy. Rekord se
nám sice nepodařilo pokořit, ale i tak panovala
dobrá nálada. Tancování bylo pro dívčí část chasy asi trochu nepohodlné, jelikož jsme tancovali
na kostkové silnici a to ještě výrazně z kopce. Po
skončení besedy se někteří z nás odebrali domů
a zbytek se kochal krásami Mikulova a reprezentoval naši obec do pozdních nočních hodin, kdy
i místní spolek odpadl a zbyli jsme tam pouze my
a tanečníci z Jižních Čech.
Na další rok se už připravujeme na tančení po
krojových plesech, a také ve spolupráci s obcí za-

mýšlíme ušít všední ženské kroje, ve kterých plánujeme chodit na přespolní hody a používat je i na
naše hody (např. ve čtvrtek při stavění máje).
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci
za půjčování kulturního domu a tělocvičny, které
nám slouží k nacvičování tanců a také za finanční
a materiální pomoc na hodech. Poděkování patří
také našim rodičům a známým, kteří se starají o náš
kroj a oblékají nás do něj. Poděkovat bychom chtěli
také panu Tomáši Luskačovi, a Jaroslavě a Liboru
Macháčkovým za náš odvoz do Mikulova. Na Mužský sbor bychom také neměli zapomenout, neboť
nám o hodové neděli pomáhá se zpěvem a naléváním vína.
Závěrem bychom chtěli poprosit ostatní děti
a mládež, aby se aktivně zúčastnili příštích hodů,
neboť někteří z nás již pár let přesluhují a bylo by
pěkné, kdyby mezi nás přišla mladá krev. Prosíme
rodiče, aby své děti od chození v kroji neodrazovali, ale naopak se je pokusily přesvědčit, aby se
k nám přidaly.
S pozdravem a přání všeho nejlepšího do roku
2015 přeje celá krojovaná chasa.
Pavel Zelinka

TJ Sokol Želetice
Naše organizace stále patří
k nejaktivnějším složkám v obci. Týden co týden organizujeme několik
akcí. Jde jednak o tréninky mládeže, tréninky mužů a také utkání, jak
přátelská tak i mistrovská. Zapojujeme se i do pořádání kulturních akcí
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v obci. K zabezpečení těchto aktivit
je zapotřebí mnoha organizačních
pracovníků, jako jsou trenéři, hospodáři, pořadatelé, asistenti rozhodčích apod.… S nemalou pomocí obce se udržuje areál ve stavu,
který by nám mohla závidět lec-

která podobná organizace v okolí.
Všichni funkcionáři věnují svůj volný čas tomu, aby sportovci mohli
provozovat sport, který by měl být
jejich zálibou. Ve snaze ještě více
zkvalitnit tréninky jsme dokonce
angažovali trenéra, který s licencí
B úspěšně trénoval ve vyšších soutěžích mládeže a poté i dospělých.
K tomu všemu jsou hráči vybavení
bezvadně i materiálem, značkovými míči, dresy, různými tréninkovými pomůckami, byly jim zakoupeny šusťákové bundy. Přes všechnu
snahu se nám však nepodařilo vyvolat větší zápal od některých fotbalistů, kteří si buď neváží toho, co
se pro ně dělá, nebo tím opovrhují.
Čím dál častěji nás opouští anebo
se chovají tak, jako by je to nebavilo, nechají se přemlouvat, chodí,
Rok 2015
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jen když se jim chce. Nepomáhá
nám ani lákání hráčů od jiných oddílů, kteří ve snaze hrát s co nejlepšími hráči, slibují lepší podmínky
a to i finanční. Proto nás i do budoucna čeká práce s tím, aby se
vytvořil kolektiv, který bude co nejlépe využívat podmínek, které se
jim vytváří a hráli pro radost svou
i diváků, kteří se na ně chodí dívat.
Prioritou TJ Sokol Želetice by neměly být výsledky, ale aby každý, kdo
se na tento sport dá, dělal svým
přístupem maximum, co je v jeho
silách. Chceme, aby tento kolektivní sport v obci přežil i další roky,
ale pokud nebudeme mít dostatek
zodpovědných fotbalistů, budeme muset s touto činností skončit,
popřípadě najít jiné využití našeho
sportoviště.
Samozřejmě nás trochu mrzí i
výsledky, které nejsou takové, jaké
bychom si přáli. Mužstvo mužů
skončilo po jarní části minulé sezóny opět na předposledním místě,
ale tentokrát, díky více sestupujícím,
sestoupilo. Od podzimu se v nejnižší IV. třídě pokouší hrát pouze
s vlastními odchovanci anebo s hráči které jejich mateřské oddíly pustily zadarmo. Bohužel se mužstvu
nedaří hlavně na domácím hřišti,
kde získalo méně bodů jako venku.
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I proto je nyní
až na 5. místě.
Dosavadní trenér u mužstva
končí, protože
neměl 100%
důvěru všech
funkcionářů,
fanoušků a samotných hráčů. Taková atmosféra nepřispívá
k dobrému fungování mužstva.
Nový trenér bude mít, kromě starostí s běžnými přípravami na tréninky
a zápasy, spoustu práce porozumět
současným mladým hráčům a dát
mužstvo dohromady tak, aby bylo
schopné opět dobře spolupracovat.
Co se týká mládeže, je alarmující absolutní nezájem dětí a rodičů.
Na nábor, který se konal v květnu,
přišel pouze jediný nový zájemce.
Ve výchově mládeže se musíme
spojovat s okolními kluby. Toto
stále nedokáže pochopit hodně
lidí. Opět je třeba připomenout, že
například mládež v Nenkovicích je
i naše mužstvo. I přesto, že například
hraje náš hráč v Nenkovicích, stále
je naším hráčem, hraje na náš registrační průkaz. To platí o všech třech
mládežnických mužstvech. Jenom
název má každé mužstvo dle svého
sídla. Mladší přípravka ve Ždánicích,

starší přípravka u nás, žáci v Nenkovicích. Dorostence jsme letos nepřihlásili pro nezájem hráčů, kteří to
chtěli zkusit v jiných oddílech hrající
vyšší soutěže. Z patnácti dorostenců však aktuálně hrají pouze tři za
TJ KOVO Ždánice. Pokud se situace
s mládeží v dohledné době nezlepší, nebudeme mít téměř nikoho, kdo
by doplňoval hráčský kádr mužů.
V letošním roce jsme slavili
70. let výročí kopané v Želeticích.
Na hlavní červencovou slavnost
přijelo několik významných hostů
včetně našeho fotbalově nejslavnějšího rodáka Františka Komňackého. Ten ve svém projevu řekl, že
si pozvání váží a na Želetice vzpomíná v dobrém i proto, že první zápas za muže odehrál právě v dresu
Želetic.
Mimo všechny výše jmenované
akce jsme se zapojili i do kulturního dění v obci. Zejména to bylo při
pořádání již tradiční pomlázkové
zábavy, kterou plánujeme pořádat
i v letošním roce. Pro zkvalitnění
pořádání akcí v areálu hřiště byl
dokončen stánek udírny, na kterém
má největší zásluhy a poděkování si
zaslouží Dušan Horák a Petr Sázavský se všemi, kdo jim při výstavbě
pomáhali.
Závěrem děkuji všem, kteří se
nějakým kladným způsobem zapojili do aktivit TJ Sokol Želetice.
Přeji všem hodně zdraví a štěstí
v nadcházejícím roce 2015.
Ing. František Marada
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Myslivecké sdružení Želetice
I v roce 2014 naše Myslivecké sdružení pořádalo
již tradiční střeleckou jarní a letní soutěž v brokové
střelbě. Obou závodů se zúčastnilo přes 35 střelců,
většinou přespolních. V těchto závodech byla zastoupena i mladá generace střelců a to dokonce s výbornými výsledky. Robin Němček mladší zvítězil v jarní
soutěži a získal 1. místo.

Areál naší střelnice je třeba stále zvelebovat, proto
zde každoročně odpracujeme spoustu brigádnických
hodin. Loni jsme ošetřovali již vysazené stromky, provedli jsme opravy ochranek a okolo stromků osečkovali trávu. Dále jsme na střelnici opravili lavičky
a stoly pro hosty. V tomto roce plánujeme zbudovat
altán, který by návštěvníky chránil v případě nepříznivého počasí. Také chceme pro zvýšení komfortu
návštěvníkům pořídit mobilní WC. Na střelnici by se
dalo vylepšit i několik dalších věcí, ale vše je závislé na
výši finančních prostředků, které bude mít Myslivecké sdružení k dispozici.
V letošním roce nás čeká také poměrně časově
náročný úkol, kterým je prodloužení platnosti provozování střelnice. Povolení zahrnuje mj. souhlas
s užíváním od Policie ČR, Obecního úřadu, vyjádření experta na balistiku apod. Věříme, že tento úkol
dovedeme ke zdárnému konci a naše střelnice bude
fungovat i v dalším období.
Naše sdružení má zájem vychovávat k péči o přírodu mladé lidi a v současné době poskytlo možnost
vykonávání myslivecké praxe 3 adeptům. Je nám celkem líto, že z místní mládeže se zatím nikdo nepřihlásil.
Stejně důsledně jako k péči o mládež MS přistupuje v souladu s příkazem Ministerstva životního
prostředí k výchově loveckých psů. Drtivá většina na18

šich členů si vzala k srdci rčení, že myslivec bez psa je jen
polovičním myslivcem. Díky
tomu máme ve sdružení 10 loveckých psů různých plemen.
V roce 2014 dva psi složili barvářské zkoušky v 1. a 2. ceně
a další dva psi složili podzimní
zkoušky v 1. ceně. Jejich majitelům a zároveň cvičitelům
patří velký dík a uznání za dosažené výsledky.

Každoročně se členové našeho sdružení zúčastňují
soutěže Želetický guláš. V roce 2014 jsme se přihlásili
také do vyhlášené soutěže ve vaření guláše v Rájci-Jestřebí. Na této akci bývá cca 800 diváků, kteří svými hlasy určují vítěze. Přestože jsme zde byli nováčky
a žádné rodinné a přátelské vazby jsme v Rájci neměli, umístili jsme se z 10 družstev na 3. místě, což nám
jen potvrdilo, že uvařit opravdu dobrý guláš skutečně
umíme.

Vážení spoluobčané, všichni členové Mysliveckého sdružení Želetice Vám do roku 2015 přejí pevné
zdraví a hodně štěstí.
Ladislav Kučera, předseda MS
Rok 2015
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Činnost želetických zahrádkářů v roce 2014
Rok se s rokem sešel, a proto si
dovolím krátce prostřednictvím
zpravodaje zhodnotit činnost
želetických zahrádkářů a jejich
zapojení do kulturního života
v naší obci. I když ten uplynulý rok
nebyl, co se týče počasí k nám zahrádkářům a vinařům příliš vlídný,
občas nás i potrápil, udělali jsme si
čas a uspořádali již tradiční akce.
Tou první byla zabíjačka. O její
oblíbenosti svědčí nejen počet
návštěvníků, kteří neodolali zabíjačkovým specialitám, ale především to, že se snědlo a vypilo
vše. Stejně tak jsme neodolali ani

výzvě a směle se vrhli do souboje
o nejlepší želetický guláš. Přestože jsme k vařiči postavili zkušený
a ostřílený tým, který nevyvedl
z míry ani všudypřítomný televizní štáb, nepodařilo se nám umístit na stupních vítězů. Zároveň
ale neklesáme na mysli a už teď
zodpovědně trénujeme na letošní
ročník. Hlavní zahrádkářskou akcí
v roce bývá hodová ochutnávka
vín. Ta loňská už byla XII. v pořadí. A protože poctivě dbáme na
to, aby hody byly veselé, podařilo
se nám zajistit celkem 444 vzorků od místních, ale i přespolních

vinařů. Pilo se, zpívalo a tancovalo při Cimbálové muzice z Vacenovic skoro až do ráno. Aby byla
vína zdravá, vyhýbaly se jim různé nešvary a taky nám chutnala,
uspořádali jsme v prosinci svěcení mladých vín. Tradičního obřadu
se ujal jáhen hodonínské farnosti
Jaroslav Rašovský, poté následovala ochutnávka.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim příznivcům a členům.
Věřím, že i letos se budeme moci
sejít, dobře se bavit a rok 2015
bude po všech stránkách dobrý.
Luděk Bednařík

ŽELETICKÉ ŽENY
Po dvou letech uspořádaly
4. května 2014 Želetické ženy
módní přehlídku, při níž se samy
zhostily role manekýnek. Sál Kulturního domu v Želeticích se toho
dne zaplnil návštěvnicemi všech
věkových kategorií, které se přišly
inspirovat, jak oživit vlastní šatník
jarními i letními módními novinkami. V bohatém programu se
objevily dámské i pánské modely pro každodenní nošení sladěné s módními doplňky z nabídky

Rok 2015
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kyjovského obchodu Cross paní
Luňákové a také plážové šaty,
vycházkové oděvy i letní společenské šaty z prodejny Oděvy
Kolaříková – Švestková také z Kyjova. Příjemné odpoledne bylo
doplněno tanečním vystoupením
místních dětí.
V červnu se družstvo želetických žen umístilo na 1. místě
v soutěži Želetický guláš. Díky
začlenění „vyměněné“ manželky
akci snímala i televize Nova v rámci natáčení dalšího dílu pořadu
„Výměna manželek“.
V listopadu se konala Kateřinská zábava, na níž k tanci i poslechu hrála dechová hudba Nenkovjanka. V programu nechyběla
tradiční mazurka ani lákavá tombola, o stržení zástěrky se zasloužil pan Dušan Horák.
Poslední den roku uspořádaly
Želetické ženy oblíbený Silvestrovský výšlap, který letos podniklo 31 účastníků.
Blanka Handlířová

Mužský sbor ŽELETICE
V roce 2014 jsme se zúčastnili nejenom mnoha
zajímavých akcí, ale hlavně na nás připadla organizace dalšího setkání mužských sborů, které proběhlo
7.června v naší obci. Tato akce má své pravidelné místo v kalendáři akcí v rámci
regionu Hanáckého Slovácka. Společně si tu zazpívaly
mužské sbory z Archlebova,
Dambořic, Strážovic, Věteřova a Žarošic a jako hosté přijali naše pozvání také
mužský sbor z Vacenovic,
mužský a ženský sbor z Bukovan a dětský folklorní soubor Nenkovjánek. Celá akce
probíhala v dobré náladě,
o kterou se postarala také
cimbálová muzika Friška
s primášem Davidem Va20

šulkou. Doufám, že jsme potěšili všechny přítomné
diváky, kteří nás přišli podpořit. Jako obvykle jsme
uskutečnili velikonoční obchůzku se šlahačkou, zazpívali jsme v hodovém průvodu a při předtančení
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„zavádky“. O vánočních svátcích jsme, jak doufáme,
potěšili naše spoluobčany učinkováním při zpívání
koled u vánočního stromu. Na pozvání vinařů z Hovoran jsme přijeli na jejich „Den otevřených sklepů“.
Tato akce byla 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 účinkování v rámci největšího folklorního festivalu Kyjovska
a Ždánska - Slováckého roku v Kyjově, který se koná
v srpnu letošního roku. Věříme, že nás všechny přijdete v hojném počtu podpořit a poslechnete si spoustu
známých i méně známých písniček.
Na závěr bych chtěl poděkovat minulému zastupitelstvu obce, které nás po celou dobu podporovalo
a věříme, že i nové zastupitelstvo nám bude nakloněno. Přejeme Vám všem hodně štěstí a zdraví do nového roku.
S pozdravem Libor Macháček
a mužský sbor ze Želetic

Rok 2015
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Společenská kronika
Narození v roce 2014
Miriam Kubišová
Aleš Brídl
Eliška Seďová
Viktorie Anna Kolaříková

Zemřelí v roce 2014

70 let
Provazník Miroslav
Žižková Zdenka
Kobza František
Provazníková Marie
Chytilová Jarmila
Crhová Věra
Řihánková Marie
Buchta Karel
Duda Jan

Jiří Jelínek, 65 let

75 let
Slížová Naděžda
Crha Jaromír
Sukop Jan

Jubilanti v roce 2015

80 let
Mlčáková Anna
Vyhňák Julius
Řihák Vojtěch
Mlčák Ladislav

50 let
Svobodová Alena
Dížka Jaroslav
Žampachová Zdena
Gojová Lenka
Žampach Pavel

60 let
Šurýnová Jarmila
Jandora Lubomír
Křůmalová Věra
Tihlaříková Jana

85 let
Křůmalová Ludmila
Kučerová Jiřina
Procházková Marie

90 let
Svobodová Marie
Horáková Marie

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
22
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Zájezd na Pustevny

Želetický guláš trochu jinak

Vítězný tanec na Želetickém guláši

Budoucí stárka?

Dýňové odpoledne v mateřské škole
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Tříkráloví koledníci

Zpívání u vánočního stromu

Adventní koncert
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