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Přehled kulturních akcí v obci v roce 2006
14.1. Farní ples – se po roční přestávce opět vrátil do Želetic a postupně se z této akce stává tradice.
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K tanci a poslechu hrála opět dechová hudba Nenkovjanka a pořadatelům se podařilo shromáždit
bohatou tombolu i dostatek vzorků pro ochutnávku vína.
Kavárna dříve narozených – našim seniorům přijel zpříjemnit nedělní odpoledne k tanci i
poslechu pan Fridrich ze Stavěšic. Někteří využili této příležitosti a společně si zazpívali známé
písně. Přítomní si mohli při malém občerstvení prohlédnout obecní fotodokumentaci.
Soutěž „Polévka je grunt“ – v toto sobotní odpoledne se kulturní dům zaplnil nejen hojným
počtem milovníků dobrého jídla, ale i příjemnou vůní čtyřiadvaceti vzorků polévek. Pětičlenná
odborná porota měla velmi těžký úkol - z tolika výborných polévek vybrat tu nejlepší. Nakonec
nejvyšším počtem bodů ocenila kulajdu paní Evy Svatoňové. Návštěvníkům zase nejvíce chutnala
uzená polévka paní Vlasty Müllerové. Děti si zařádily v soutěži o největšího jedlíka a pánové nám
předvedli své umění ve vyvalování nudlového těsta. Zpestřením bylo i vystoupení předsedy
odborné poroty, mistra kuchaře Jaroslava Dufka, který všem přítomným připravil ochutnávku
výborné francouzské polévky bouillabaisse (bujabés) a salátu z fritovaných plodů moře
s cukrovým hráškem. Ke kafíčku či k šálku čaje byly připraveny dezerty našich babiček – laty,
pěry se zerzem, koblihy či překrajované buchty.
Knoflíkový karneval – tento den se v odpoledních hodinách konal první knoflíkový karneval pro
děti v MŠ. A když knoflíkový, tedy i jako vstupné na karneval se platilo knoflíky. Děti s paní
učitelkami zvaly na tuto akci rodiče pozvánkami a plakáty vyrobenými z knoflíků. Soutěžilo se
v rozepínání a zapínání knoflíků u košil, děti na čas třídily knoflíky podle velikosti nebo barev.
Bohatý soutěžní a zábavný program s maskami trval až do večerních hodin.
Beseda „Přes Turecko do Íránu“ – o své nezapomenutelné zážitky z cest po Íránu se s námi
do naší obce přijeli podělit vysokoškolští studenti D.Hochman z Kyjova a T.Mikulka z Louky.
Beseda byla spojena s promítáním fotografií a čtením zápisků a poznámek z cest. Odvážní
studenti strávili v Íránu letní prázdniny, procestovali tuto zem a setkali se s mnoha zajímavými
lidmi a rodinami. Odolávali tropickým vedrům, navštívili významné historické a kulturní památky
a poznali Írán jako zemi vyspělou s dobrosrdečnými lidmi.
Ostatky – naši hasiči opět vyrazili do ulic v nejrůznějších maskách a kostýmech. Jejich věrným
průvodcem se stalo zásahové vozidlo zn. Trabant, které je už proslavené v širokém okolí.
Nedílnou součástí této akce je také dechová hudba Novověšťanka, jejíž členové se již mohou
v Želeticích cítit skoro jako doma. Na večerní zábavě samozřejmě nechybělo pochovávání basy.
Přednáška o pravidlech silničního provozu – na toto nedělní odpoledne připravil obecní úřad
ve spolupráci s panem Bohátkou přednášku o pravidlech silničního provozu. Přítomní, kteří
zaplnili celou zasedací místnost, se mohli dovědět o připravované novele zákona o provozu na
pozemních komunikacích a především o bodovém systému, který platí od 1.7.2006. V závěru zbyl
také prostor na zodpovězení celé řady nejrůznějších dotazů.
Decupage – v toto sobotní odpoledne se v zasedací místnosti OÚ sešly tvořivé děti a ženy.
Velká účast zaskočila, ale mile překvapila, i pořadatelky, Želetické ženy, neboť nakonec
se vyrábělo nejen v zasedačce, ale i na chodbě a v prostorách kadeřnictví. Všichni se tu spolu
chtěli naučit oblíbenou techniku – dekupáž. Seznámila nás s ní paní Anička Repová z Nenkovic,
která s sebou přivezla na ukázku i k prodeji své krásné obrázky. Ukázala nám základní , ale i
složitější postupy ubrouskové techniky.Účastníci praktikovali tuto techniku na vlastní donesené
krabičky, láhve, hrnečky, trička nebo si mohli zakoupit dřevěné rámečky. Ke zhotovení jim
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posloužil i bohatý výběr ubrousků, které paní Repová nabídla. Akce se setkala s velkým ohlasem a
proto věříme, že vbrzku tuto techniku zopakujeme v některé tvořivé dílně.
Velikonoční výstava – symbolem Velikonoc jsou
již tradičně kraslice. Pestrou ukázku těchto křehkých
symbolů Velikonoc uspořádaly Želetické ženy.
Největší podíl na přípravách měla paní Naďa
Jakešová, která zajistila více jak sto kusů kraslic
vyrobených nejrůznějšími technikami, a to od
nejmenších slepičích, až po největší pštrosí vejce.
Během výstavy předváděly různé techniky výroby
kraslic malérečky z Nenkovic, Vacenovic, Želetic a
Ždánic. Výstavu zpestřily krásné výšivky
slováckých zástěrek z Milotic a vyšívané ubrusy
z Dražůvek. Tato akce se setkala s mimořádnou
návštěvností a velkým ohlasem a přispěla k obohacení kulturního života občanů nejen ze Želetic.
Také děti ze ZŠ Nenkovice a MŠ Želetice si tuto výjimečnou výstavu nenechaly ujít. Děkujeme
všem, kteří na Velikonoční výstavu zapůjčili kraslice ze svých sbírek.
Pálení čarodějnic – hlavně pro děti, které se v tento páteční podvečer proměnily v čarodějnice a
čaroděje, byla na hřišti připravena spousta soutěží a zábavy. Soutěžilo se v hodu koštětem do
dálky nebo v jízdě na koštěti. U tradičního velkého táboráku si ještě všichni opekli buřty a pak se
schovávali před dešťovými kapkami.
Charitativní odpoledne – tato akce, která byla podrobně popsána v minulém zpravodaji, sklidila
zasloužený úspěch a výtěžek přispěl na dobrou věc.
Střelecké závody – Myslivecké sdružení uspořádalo na své střelnici v Mastných kopcích
střelecké závody „O pohár obce Želetice“. Tohoto závodu se zúčastnilo 32 střelců z různých částí
Jižní Moravy. Vítězem se stal Kořínek Jindřich z Kroměříže, druhé místo obsadil Olšanský Jiří
také z Kroměříže a na třetím místě se umístil Šebesta Luděk z Kyjova.
Den matek – Želetické ženy ve spolupráci s obecním úřadem připravily na tento den pro ženy
výlet na Velehrad a do Luhačovic. Na Velehradu měli účastníci možnost navštívit baziliku
sv. Cyrila a Metoděje a nedaleký archeoskanzen Modrá, kde si prohlédli, jak žili lidé v minulosti.
Poté následovala cesta do lázní Luhačovice, kde mohli účastníci obdivovat krásu místních lázní a
ochutnat léčivé minerální vody.
Oslava Dne matek v MŠ – se svým pásmem říkadel a písniček přišly také děti v MŠ popřát
svým maminkám k jejich svátku. Maminkám také věnovaly spoustu malých dárků, které vyrobili
s paní učitelkami ve školce.
Obecní cyklistický výlet – tento výlet byl plánován na hájenku do Haluzic, ale bohužel se musel
díky studenému a především deštivému počasí zrušit. Snad nám příroda dovolí tuto trasu projet
v letošním roce.
Sportovní odpoledne – Želetické ženy ve spolupráci s místními hasiči připravily na nedělní
odpoledne pro děti spoustu soutěží a zábavy. Děti se sešly v zahradě mateřské školy, odkud po
skupinách odcházely po stanovené trase plnit různé úkoly. Cíl soutěže byl na hřišti, kde na děti
čekalo vyhodnocení a zasloužené občerstvení. Na závěr hasiči předvedli ukázku hasičské techniky,
která u dětí sklidila obrovský úspěch.
Hody – hody byly zahájeny v pátek odpoledne slavnostním otevřením místního muzea a program
pokračoval v podvečer na kulturním domě, kde opět proběhla již tradiční ochutnávka vín, jejíž
pořádání zajišťují místní zahrádkáři. V sobotu pokračovalo hodové veselí taneční zábavou na
hřišti, kde hrála dechová hudba Zlaťanka a cimbálová muzika z Vacenovic. Krojovaná mládež zde
předvedla krátké pásmo písní a tanců. Tradiční nedělní krojovaný průvod byl zakončen taneční
zábavou se zavádkou. V pondělí večer proběhlo oblíbené kácení máje, na kterém hrála přítomným
dechová hudba Uhřičanka.
Ždánský histopedál – v toto sobotní odpoledne jsme měli opět možnost přivítat v obci účastníky
jízdy na historických kolech, kteří přijeli v nejrůznějších kostýmech. V pelotonu jsme viděli jak
nové tváře, tak i stálé účastníky této akce v čele s několikanásobnou mistryní světa v jízdě na
vysokém kole, paní Ivou Zajíčkovou.
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Letní noc – nejen pro své hosty z Aše, ale i pro všechny občany připravili místní fotbalisti na
tento páteční večer letní noc. K tanci a poslechu hrála všestranná skupina Taburčanka. Všichni se
výborně bavili do pozdních nočních hodin a také si pochutnali na grilovaném seleti.
Střelecké závody – tyto závody uspořádalo Myslivecké sdružení pod názvem Memoriál
Stanislava Trboly, jako vzpomínku na svého dobrého kamaráda a dlouholetého člena MS Želetice.
Těchto závodů se tentokrát zúčastnilo 28 střelců a pořadí bylo následující – na prvním místě se
umístil Kozman Jan z Klobouk u Brna, na druhém místě Grbavčic Luboš z Valtic a na třetím místě
Foukal Jaroslav ml. z Lovčic. Memoriálu se také zúčastnili mistři Evropy v kategorii juniorů, Ivo
Halšer z Chrlic a Dan Herberger z Brna. Tito závodníci stříleli mimo soutěž.
Střelecké závody organizované MS Želetice se dostávají do podvědomí nejen myslivců, ale i
vyznavačů sportovní střelby na asfaltové terče nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst
Jihomoravského kraje.
Svěcení kapličky sv.Anny – v toto nedělní odpoledne se vydala velké skupina místních občanů
pěšky přes les ke kapličce sv.Anny, aby se zúčastnili jejího posvěcení. Tato kaplička byla opravena
sice již na podzim roku 2005, ale díky tomu, že se nachází uprostřed lánu obilí, bylo možné
uskutečnit její svěcení až v tomto termínu. Kapličku posvětil P.Josef Šedivý a přišlo se k ní
podívat také mnoho lidí ze Stavěšic a Nenkovic.
Kouzelník – obecní úřad připravil pro děti na kulturním domě vystoupení divadla kouzel
Katonas. Diváci, mezi kterými nechyběli ani rodiče dětí, viděli celou řadu kouzel, včetně levitace
a ohýbání železné lžíce. Vystupující byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dýňový večer – v tento páteční podvečer se na hřišti opět sešla spousta dětí a dospělých, aby
vytvořili z dýní všemožná stvoření. Jejich fantazie byla opravdu neomezená a tak jsme mohli před
budovou obecního úřadu spatřit více jak 50 dýňových výtvorů. Nakonec na děti čekalo u táboráku
zasloužené opékání buřtů a po setmění se všichni vydali s rozsvícenými lampiony na průvod obcí.
Burza – Želetické ženy nabídly občanům v prostorách kulturního domu možnost prodeje a
nákupu použitého spotřebního zboží všeho druhu. I když předpokládaly menší zájem o tuto akci,
překvapila je opravdu nízká návštěvnost, přestože zde bylo možné zakoupit opravdu pěkné a
kvalitní zboží za velmi nízké ceny. Chybil ten, kdo nepřišel.
Kateřinská zábava – snad již tradičně se Želetické ženy pustily do pořádání Kateřinské zábavy.
V sále kulturního domu vládla dobrá nálada, ke které přispěla mimořádně velká účast návštěvníků,
samozřejmě chutný bufet a velmi bohatá tombola.Nejlepší tanečnicí se stala slečna Hana
Svobodová. Překvapivě se soutěže o nejlepší tanečnici zúčastnil i muž – pan Pavel Bělohoubek,
který si s vítěznou tanečnicí zatančil sólo. Je jen škoda, že želetická děvčata ukazují krásný kroj
pouze v létě na hody a na Kateřinskou zábavu ho nechávají ležet doma ve skříni. Proto děkujeme
Adrianě Gojové, Janě Křůmalové a Evě Slováčkové, které se zúčastnily v kroji a podpořily tak
tradici Kateřinské zábavy.
Vánoční dílna – v toto sobotní odpoledne zavládla v sále kulturního domu tvůrčí atmosféra.
Želetické ženy pozvaly všechny děti a dospělé k účasti na Vánoční dílně. Zájemci si mohli vyrobit
originální balící papír, dárkové krabičky mnoha tvarů a velikostí, svícínky skleněné i z přírodních
materiálů a další vánoční dekorace. Akce se setkala s velikým zájmem, když poslední účastníci
opouštěli kulturní dům kolem 18-té hodiny po 4,5 hodinovém umělecko-tvůrčím maratonu.
Turnaj ve stolním tenise – turnaje se zúčastnilo velké množství dětí, kterých se sešlo 16.
Vzhledem k tomuto počtu a věku byli soutěžící rozděleni do dvou kategorií. V mladší kategorii se
z vítězství radoval Lukáš Vágner z Prostějova, ve starší kategorii zvítězil Dan Pospíšil
z Nenkovic. V kategorii mužů se místní borci museli sklonit před uměním hráčů z Nenkovic.
Pohár pro vítěze si odnesl Rostislav Moudrý z Nenkovic, na druhém místě skončil Josef Robek
také z Nenkovic a čest místních hráčů zachránil třetím místem Jan Kučera ze Želetic.
Zdobení perníčků v MŠ – dle vlastní fantazie si ve středu odpoledne zdobili perníčky ti
nejmenší ve školce. Nejen bílou polevou, ale i cukrářskými kuličkami sypaly děti perníčky, které
jim upekly paní učitelky.
Košt slivovice – historicky první košt ovocných destilátů připravil na nedělní odpoledne Sbor
dobrovolných hasičů společně s Klubem přátel tekutého ovoce. Návštěvníci mohli ochutnat
z téměř 300 vzorků destilátů. Mezi vzorky převládaly výrobky z trnek a meruněk, ale bylo možné
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ochutnat i netradiční pálenky z piva, mandarinek, jahod nebo borůvek. K poslechu hrála
cimbálová muzika z Vacenovic. Pořadatele nemile překvapila nízká návštěvnost této akce.
Předvánoční posezení – „Hospodyňky, ukončete úklid v 17,50, protože v 18 hodin začíná na
obecním úřadě ochutnávka vánočního cukroví“ – takto zval místní ženy plakát sdružení
Želetických žen na malé předvánoční posezení. Cukroví pěkně vonělo, recepty kolovaly kolem
stolů a místní hospodyňky aspoň na chvilku zapomněly na to, co musí do Vánoc ještě stihnout.
Zpívání u vánočního stromu – na tuto již tradiční akci nám tentokrát přijel zazpívat Mužský
pěvecký sbor z Dambořic. Jejich hlasitý zpěv se rozléhal večerní obcí a přilákal velké množství
přihlížejících, kteří měli opět možnost se zahřát svařeným vínem nebo čajem. K lepšímu
vyzdobení vánočního stromu bylo přikoupeno 35 m světelného řetězu.
Zájezd na plavání – obecní úřad ve spolupráci s Obecním úřadem ze Stavěšic připravil pro
občany zájezd na plavání do Aquaparku Uherský Brod, který láká návštěvníky velkým množstvím
vodních atrakcí. Této příležitosti využilo asi 20 občanů, především dětí, které měly možnost si po
Vánocích zlepšit fyzickou kondici.
Vánoční koncert – místní chrámový sbor uspořádal vánoční koncert ve vyzdobeném kostele
sv.Jakuba. Ve svém více než hodinovém programu zazpíval celou řadu především vánočních písní
a koled. Za svůj výkon sklidil sbor od diváků zasloužený potlesk.

Výměna oken v budově obecního úřadu
V průběhu měsíce září byla na obecním úřadě vyměněna okna v přední části budovy. Původní kovová
okna byla již v nedobrém technickém stavu a špatně těsnila. Totéž bylo možné říci i o vstupních dveřích,
které zůstávaly stále mírně pootevřené. Zastupitelé obce se rozhodli pro nejvhodnější variantu oken
plastových v bílé barvě. Byly osloveny čtyři firmy, z jejichž cenových nabídek byla vybrána nabídka
nejvýhodnější. V kanceláři obecního úřadu a na poště došlo k nejvýraznějším změnám, kdy místo jednoho
velkého okna byly použita dvě okna menší a mezi nimi byl postaven pilíř. Na poště se nám podařilo díky
použití bezpečnostních skel odstranit z okna nevzhlednou kovovou mříž. V knihovně a v zasedací
místnosti se vzhledem k velikosti použily místo jednokřídlých oken okna dvoukřídlá. U všech oken došlo
také k výměně venkovních a vnitřních parapetů, montáži žaluzií a v polovině oken jsou sítě proti hmyzu.
Vchodové dveře zůstaly nadále dvoukřídlé, ale výrazně se na nich zmenšila zasklená plocha. Doufáme, že
tyto provedené změny přispějí především k úsporám energií při vytápění budovy a také k lepšímu vzhledu
budovy. Do budoucna bude nutné provést výměnu oken i v zadní části budovy, kde jsou v současnosti
okna dřevěná, a následně i k opravě fasády na celé budově.
Celkové náklady na výměnu oken dosáhly výše 211.107,- Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
Programu rozvoje venkova byly obci na tuto akci přiděleny dotace ve výši 93.000,- Kč.

Místní knihovna
Želetická knihovna zaznamenala v posledních dvou letech mnoho změn. Její prostory se více než
zdvojnásobily a vytvořilo se příjemné prostředí pro čtenáře a návštěvníky všech věkových kategorií.
Od ledna 2006 se rozšířila i otevírací doba knihovny. Čtenáři si mohou vypůjčit knihy, či využít veřejný
internet dvakrát týdně, ve středu a v pátek od 17,30 do 19,30 hodin. Tato rozšířená otevírací doba platí od
října do března. Ve zbývající části roku, tj. od dubna do září, je knihovna otevřena pouze v pátek.
Již třetím rokem nabízíme soubory knih z výměnného fondu knihovny Hodonín. Díky této službě se ke
čtenářům dostane velké množství knižních novinek. V roce 2006 to bylo až neuvěřitelných 500 knih. Také
obec Želetice, jako provozovatel knihovny, stejně jako v předešlých letech, zajišťuje nákup nových knih.
V roce 2006 se nakoupilo 51 titulů v hodnotě 8.000,- Kč.
Věříme, že 72 přihlášených čtenářů je s činností místní knihovny spokojeno a jsme připraveni přivítat
další milovníky psaného slova a v neposlední řadě i zájemce o veřejný internet, který poskytuje knihovna
zdarma.

Muzeum obce
V pátek 21.července 2006 bylo v prostorách bývalé školy slavnostně otevřeno muzeum obce
Želetice. Za doprovodu místního chrámového sboru jsme otevřeli naše vlastivědné sbírky a položili tak
symbolicky základní kámen našeho muzea. V rámci našich finančních možností a pouze díky občanům,
kteří věnovali zdarma veškeré předměty, se snažíme uchovat maximum všeho, co se týká historie naší
obce. Tradiční venkovský život i v naší obci mizí. Myslím si, že se všichni můžeme ztotožnit s nápisem na
jednom skanzenu, který zní: „Může přijít čas, kdy všechno naše zlato nebude stačit k tomu, abychom
stvořili obraz dob dávno minulých“.
V říjnu se konala v muzeu výstava vyšívaných kuchařek našich babiček. K vidění byly zapůjčené
kuchařky z muzea obce Blatnice pod svatým Antonínkem doplněné třemi desítkami kuchařek zapůjčených
od místních občanů. Děkujeme všem občanům za zapůjčení těchto dnes už téměř vymizelých doplňků
kuchyní a seknic našich babiček i všem obětavým ženám, které se podílely na přípravách této výstavy.
Celkem 13 kusů kuchařek po skončení výstavy věnovaly místní hospodyňky našemu muzeu. Dnes už
zdobí stěny hlavních výstavních prostor. Ale i o další zajímavé věci a exponáty se rozrostl inventář muzea
od jeho slavnostního otevření. Do sbírek jsme například zařadili: troky, velkou i malou sečkovici, vůz
žebřiňák, předválečný vysavač LUX v originálním balení s doplňky, první elektrickou pračku v obci,
hrabici na sečení obilí, velké železné hrábě na slámu, dřevěný mlýnek na hrozny, dřevěná kola od vozu
s nápravou, stolařskou a obloukovou pilu, ručně vyšívané záclonky do oken, starý dřevěný kufr, velkou
sbírku mincí, kterými se platilo od 20. do 60. let dvacátého století. Dále dva krejcary z roku 1902, ale i
dávno prošlou modrou tisícikorunu s B. Smetanou, která byla doma dobře schovaná na horší časy a mnohé
další. Na chodbách přibyly nové – staré fotografie.
O Vánocích navštívilo muzeum několik desítek návštěvníků. Ale i během roku přišlo několik
nečekaných návštěv. Až z daleké Kanady přijel s tlumočnicí starší manželský pár s rodným listem svého
prapředka, který pocházel ze Želetic. Díky starým fotografiím a záznamům v našem muzeu jsme jim
mohli ukázat rodný dům předků a seznámit je s historií a současností naší obce. Jejich blok plný zápisků,
velká spokojenost a poděkování při odjezdu nám byly velkým povzbuzením do naší další činnosti.

Statistické údaje k 31.12.2006
Počet obyvatel v Želeticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

511
19
15
49

Narození v r. 2006

3

Zemřelí v r. 2006

9

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

- navštěvující ZŠ Kyjov

- ženy 253
- muži 258
- ženy 37
- muži 12
- dívky 1
- chlapci 2
- ženy
4
- muži
5

14
35

8

Obecní úřad Želetice děkuje paní
Otáhalové za finanční sponzorský dar
věnovaný místnímu muzeu, který bude
použitý při úpravách dalších prostor pro
pořádání příležitostních výstav.

Hospodaření obce v roce 2006
Příjmy: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

3.691.100,- Kč
4.099.000,- Kč
4.150.034,- Kč

Výdaje: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

3.371.100,- Kč
3.921.200,- Kč
3.849.695,- Kč

Stav účtu k 31.12.2006
Výše úvěru k 31.12.2006

1.145.273,- Kč
1.180.000,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2007
Příjmy:
Výdaje:

3.735.700,- Kč
3.877.900,- Kč

Tříkrálová sbírka 2007
Česká katolická charita děkuje všem štědrým
dárcům, kteří
přispěli do Tříkrálové
Problematika
odpadů sbírky. Tři
skupiny koledníků vybraly v sobotu v naší obci
13.404,- Kč.

Odpady v obci
Tento kalendářní rok nás čeká nepříjemnost v podobě zvýšení poplatku za svoz odpadů na částku
350,- Kč na osobu a rok pro trvale bydlící obyvatele a ta samá částka je stanovena i pro chalupáře za
nemovitost. K tomuto zdražení zastupitelstvo obce přistoupilo z důvodu, že došlo ke zvýšení cen ze strany
společnosti Ekor a to z důvodu zvýšení zákonného poplatku za skládkování a vzhledem k rostoucímu
množství odpadů. V současné době vychází při čtrnáctidenním svozu odpadů na jednu osobu 213 kg
odpadů za rok.
Pravdou je, že neustále roste množství tříděných odpadů, což je zpráva jistě potěšující a všem občanům,
kteří odpady poctivě třídí patří velký dík, ale na druhou stranu také neustále roste množství domovního
odpadu. Někteří lidé totiž zastávají názor, že když mají platit poplatek, tak ať je popelnice plná a dají do ní
všechno, co doma najdou. To je ale bohužel systém špatný, protože čím více domovního odpadu bude, tím
více budeme neustále platit. Proto jedinou možností, jak předejít tomu, aby poplatek za svoz odpadů
neustále nevzrůstal, je třídit stále více odpadů a s tím by měl začít každý sám u sebe.
Také bych chtěl požádat ty, kteří odpady třídí a nosí jej pouze ke kontejneru, aby je vhazovali až do
kontejnerů, protože jinak po nich musí poletující odpady neustále někdo uklízet. Nebo doma nosíte odpad
jen k popelnici?
V loňském roce byla za branou na hřbitově umístěna popelnice, do které mohou návštěvníci hřbitova
vhazovat kalíšky a zbytky svíček. Tato popelnice tam byla umístěna, aby lidé, kteří mají hrob např. u
hlavního kříže nemuseli nosit každý kalíšek do prostoru na smetí. Nejedná se v žádném případě o tříděný
odpad, protože když je popelnice náhodou plná, tak se vysype k ostatnímu smetí ze hřbitova. Chtěl
všechny požádat, aby do popelnice nevhazovali zbytky květin a pokud bude plná, ať smetí odnesou do
vyhrazeného prostoru na smetí a nenechávají ho u popelnice.
Pavel Planeta

Rozkvetlé Želetice
Obecní úřad vyhlašuje na rok 2007 pro všechny občany soutěž s názvem Rozkvetlé Želetice.
V této soutěži bude nezávislá odborná porota hodnotit vzhled a upravenost prostor před
jednotlivými domy. Do soutěže není třeba se přihlašovat, porota bude automaticky hodnotit
všechny domy v obci
Hodnocení, které proběhne koncem měsíce srpna, bude probíhat ve dvou kategoriích:
1. nejlépe upravená předzahrádka před domem
2. nejhezčí květinová výzdoba oken a balkonová výzdoba
V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejúspěšnější majitelé domů, kteří za své vynaložené
úsilí obdrží hodnotné ceny.

Nejlepší kořalka je ze Želetic

Zlatý oříšek

Výborného úspěchu dosáhl Jaroslav Provazník
ml., který v minulém roce zvítězil v soutěži o
nejlepší slivovici na koštu pálenek
v Bukovanech. I když sám s vítězstvím
nepočítal, odborné porotě nejvíc chutnal právě
jeho destilát ze švestek.
V loňském roce také zvítězil na přehlídce
pálenek v Jílovém u Prahy, kde získal první
místo v kategorii meruněk. Sám J. Provazník
ale tvrdí, že větší váhu má pro něj vítězství na
domácí půdě.
Srdečně gratulujeme!

Jak jsme se mohli dovědět z tisku nebo televize, zúčastnil
se Libor Macháček soutěže Zlatý oříšek 2006. V této
soutěži jsou odměňovány talentované a úspěšné děti od 6
do 14 let. Do této soutěže bylo přihlášeno v roce 2006
téměř 150 dětí, ze kterých výběrová komise vybrala 30
nejlepších, které postoupily do televizního finále, z nichž
bylo vybráno 10 dětí, které získaly ocenění Zlatý oříšek.
Mezi těchto 30 nejúspěšnějších byl vybrán také Libor
Macháček.
K dosaženému úspěchu mu srdečně gratulujeme a
přejeme mu mnoho úspěchů v další práci !

Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2007
Přípravka

Žáci

Sobota 7.4.

Želetice – Hodonín

17:00

Neděle 8.4.

Starý Poddvorov – Želetice

10:00

Sobota 14.4.

Lužice – Želetice

14:00

Neděle 15.4.

Želetice – Sobůlky

13:30

Neděle 22.4.

volno

Neděle 22.4.

Uhřice – Želetice

14:30

Neděle 29.4.

Šardice „C“ – Želetice

Neděle 29.4.

Želetice – Čejč

14:00

Sobota 5.5.

Želetice – Mutěnice „B“

17:30

Neděle 6.5.

Želetice – Terezín

14:00

Neděle 13.5.

Mutěnice „A“ – Želetice

11:15

Neděle 13.5.

Věteřov – Želetice

14:00

Sobota 19.5.

Želetice – Šardice „D“

17:30

Neděle 20.5.

Želetice – Žarošice

14:00

Neděle 27.5.

Svatobořice „B“ – Želetice

9:30

Neděle 27.5.

Násedlovice – Želetice

14:30

Sobota 2.6.

Mikulčice – Želetice

14:30

Neděle 3.6.

Želetice – Dambořice

14:00

Muži
Neděle 1.4.

Želetice – Lipov „B“

15:00

Neděle 8.4.

volno

Neděle 15.4.

Želetice – Lovčice

16:00

Neděle 22.4.

Bukovany – Želetice

16:30

Neděle 29.4.

Želetice - Čejč

16:30

Neděle 6.5.

Želetice – Vnorovy „B“

16:30

Neděle 13.5.

Hrubá Vrbka – Želetice

16:30

Neděle 20.5.

Želetice – Svatobořice „B“

16:30

Neděle 27.5.

Vřesovice – Želetice

16:30

Neděle 3.6.

Archlebov – Želetice

16:30

Družba fotbalistů Aš – Želetice
Celkem 460 km odděluje západočeské město Aš a jihomoravskou vesnici Želetice.
Přesto, díky sportovnímu nadšení, dokázali celníci z Aše a fotbaliské ze Želetic tuto
vzdálenost překonat.
První přátelské fotbalové utkání proběhlo v roce 2004 v Želeticích. V následujícím
roce byli naši fotbalisté a jejich příznivci pozváni do Aše, kde kromě fotbalového
zápasu poznávali krásy Františkových Lázní a prohlédli si město Aš.
V roce 2006, dne 1.září, se na hřišti TJ Sokol v Želeticích konala Letní noc, která
zahájila třetí družební setkání. Před fotbalovým utkáním jsme zavezli naše hosty
z Aše do Milotic na zámek a nezapomněli jsme jim ukázat ani naše muzeum.
Také letos se uskuteční již čtvrté setkání, tentokrát v Aši. Této akce se může
zúčastnit každý fotbalový příznivec.

Informace občanům ze stavebního úřadu
Dnem 1.1.2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon č.183/2006Sb., a jeho příslušné prováděcí vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že postupy dle nového stavebního zákona ve věci povolování staveb budou značně
odlišné oproti nyní platnému stavebnímu zákonu, chtěli bychom vám podat nejzákladnější informace.
Zákon přináší mnoho změn a tyto změny nebudou vítány všemi vrstvami společnosti stejně. Veřejnost je
již delší dobu zahrnována informacemi o výhodách nového stavebního zákona. Zejména tato prohlášení,
ochotně opakovaná všemi médii, je ale třeba považovat ze prohlášení politická, tedy zjednodušená, a to i
když jsou zveřejněna na oficiální webové stránce MMR.
1/ Typickým příkladem neúplné informace je výhoda realizace rodinných domů jen na ohlášení. K tomu
ale již není sdělováno, že aby:
• stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do
hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (tj. většina rodinných domů),
• podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
• stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do
1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním
nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
• stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
nejvýše do hloubky 3 m,
mohly být provedeny jen na ohlášení (bez předchozího územního rozhodnutí či územního souhlasu), musí
jejich návrh být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací (kterou vydá
na žádost stavební úřad), musí být navrženy jen v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nesmí se
umístěním těchto staveb podstatně měnit poměry v území a stavby nesmí vyžadovat nové nároky na
dopravní a technickou infrastrukturu. Spolu s ohlášením těchto staveb musí stavebník stavebnímu úřadu
doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na
nich, přiložit projektovou dokumentaci a další doklady, a rovněž závazná stanoviska dotčených orgánů
vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud nebude mít ohlášení všechny v zákonu uvedené náležitosti, nebude automaticky považováno za
ohlášení podle tohoto zákona a stavební úřad je ve lhůtě do 15 dnů od ohlášení usnesením odloží (a uvede
poučení o správném postupu a že se stavbou nelze započít). A pokud by ohlášená stavba byla navržena
v rozporu s územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo umisťována
v nezastavěném území anebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu, stavební úřad
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení ohlášené stavby zakáže. Toto rozhodnutí musí
být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby.
2/ Stavby, které měly vydané povolení a toto nabylo právní moci do 31.12.2006 mohou být
užívány pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, které bude vydáno dle starého zákona
3/ V územním řízení v obcích, kde je schválený územní plán, se pošta-korespondence bude
účastníkům řízení – např.sousedům – doručovat veřejnou vyhláškou (na úřední desku a
internetové stránky obce) a nikoli dopisy do vlastních rukou poštou.
4/ Bude zvýšená dozorová činnost stavebních úřadů na stavbách a pokud budou zjištěny
rozpory s vydanými povoleními nebo „černé“ stavby, stavební úřad bude postupovat proti
těmto stavebníkům velmi razantně. Přestupky a delikty budou řešeny správními řízeními.
5/ Před koupí pozemků, pořizováním projektů doporučujeme (hlavně u staveb pro
podnikání) prověřit svůj záměr, zda je v souladu s územním plánem příslušné obce.
6/ Vzdání se práva odvolání proti vydanému rozhodnutí je možné pouze v případě, že
všichni účastníci řízení toto učiní po obdržení rozhodnutí, a to písemně. Nebo při převzetí
rozhodnutí na stavebním úřadě a vzdáním se práva odvolání na místě do protokolu.
Není možné, aby stavebník doručoval sám správní rozhodnutí, neboť není osoba úředně
k těmto úkonům pověřená.

Podrobnější informace budou ochotně poskytovány na stavebních úřadech přímo stavebníkům.

Skauting
Řekne-li se skauting, vybaví se vám možná tlupa dětí v zelených košilích, mizející o víkendech kamsi do
lesů, nebo obrázek stanového tábora. Ale tohle ještě není celý skauting, který už od r.1907 získává stále
nové členy.
Zakladateli tohoto hnutí angličanu Robertu Baden-Powellovi šlo o to, aby jeho členové prací na sobě,
pěstováním pevného charakteru, manuální zručností, péčí o zdraví a službou druhým vyrostli v
zodpovědné občany místních, národních i nadnárodních společenství. Když si představíme hodnoty jako
pravdomluvnost, smysl pro čest, pobyt v přírodě, nauku o jejích tajemstvích a její ochraně, výchovu k
samostatnosti i k obětavosti pro druhé, dále praktickou výuku, jak poskytnout první pomoc, jak se vyznat
v mapě, nezabloudit v hustém lese, jak si připravit jídlo atd. uvědomíme si, zvlášť v této době, kdy
kriminalita, vandalství a různé závislosti narůstají, kolik cenného se dětem dostává.
Dnes je skautů 37 miliónů ve více než 200 zemích světa. Od doby založení této organizace se skauty stalo
celkem 250 miliónů lidí, mezi kterými najdeme významné a slavné osobnosti, umělce, sportovce, vědce a
politiky - např. většina amerických prezidentů 20. století, kosmonaut Neil Armstrong, Václav Havel.
Naše činnost:
Jsme druhým oddílem střediska Kyjov, který působí ve Svatobořicích, Miloticích, Kyjově, Kostelci,
Hýslích, Ježově a teď i Želeticích. V oddíle je nás kolem 100. Scházíváme se po družinách (skupinkách o
4-6 členech) každý týden na dvouhodinových schůzkách, na nichž hrajeme hry, soutěžíme, učíme se
novým věcem a děláme různé zajímavé činnosti. Jednou za měsíc jezdíme na výpravy a to nejen do lesů,
ale třeba i do aquaparku, lanového centra, na loďky, na různé skautské sportovní turnaje, do kina, divadla
atd. Každý rok o letních prázdninách si také pořádáme stanové tábory.
Skauting má dva hlavní cíle :
1. Výchova členů - pomáhá rozvíjet vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro budoucí uplatnění.
Podporuje samostatnost a odpovědnost, tvořivost a touhu se dále zlepšovat. Vede členy k ochraně
přírody, dobrému vztahu k obci, iniciativě, tělesnému rozvoji.
2. Výcvik členů - v dovednostech a schopnostech umožňujících se postarat nejen o sebe, ale i o druhé zdravověda, práce s různými nástroji, vaření, pobyt a orientace v přírodě, ale i překonávání překážek strachu, únavy, zimy, horka, apod.

Do skautského oddílu je možno se
přihlásit kdykoliv
Holky mívají schůzky každé úterý v 15:30,
kluci ve čtvrtek v 15:30.
Scházíváme se v Želeticích na faře.
Přijímáme děti již od 5 let.
vedoucí oddílu: Jenda Polášek, tel: 739 123 273
více informací na
http://www.skauting.cz/jskyjov

Betlémské světlo 2006
Je to tradiční skautská akce. Několik dní před Štědrým
dnem rakouští skauti zažehnou v Betlémě, v jeskyni
Narození Páně, světélko a dopraví ho letecky do Vídně.
Odtud je vlaky rozvezeno po celé střední a východní
Evropě. Na Štědrý den pak světélko z Betléma roznáší
místní skauti, jako poselství míru, lásky a naděje do
nemocnic, domovů důchodců a domácností dobré vůle.
Akce vrcholí na půlnočních mších, kdy skauti zapalují
světýlkem oltářní svíce.

O Vánocích roznášeli místní skauti Betlémské
světlo na Štědrý den dopoledne.

V roce 2006 jsme si mohli připomenout tyto události a výročí
vztahující se k obci:
5 let
10 let
20 let
35 let
55 let
55 let
60 let
60 let
120 let
355 let
875 let

od udělení znaku a praporu obci
od dokončení plynofikace obce
od doby, kdy TJ Sokol vybudoval tehdy betonový taneční parket na hřišti
od konání prvního sjezdu rodáků
od založení JZD
od uvěznění P.Jaroslava Streita, do farnosti nastoupil P. Josef Paseka
od vybudování obecního rozhlasu
od otevření MŠ v obci
od doby, kdy byl vysázen les nad Želítkami
od doby, kdy bylo podle záznamů v obci evidováno 44 domů
od první písemné zmínky o obci

