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Kdo je víc zvědavý?

Pozná někdo kde jsme – nebe nebo peklo?

Technický pokrok nezastavíte –
projížď ka na elektrokole

Kdo má nejhezčí výšivky na zástěrách? Mužský sbor!
Ale krájení cibule jim jde také dobře.

Chvíle soustředění. Trefí, netrefí?

Děti, usmívejte se! Vyletí ptáček.
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
čas nikdo z nás nedokáže zastavit, rok velmi rychle uplynul a Vy
dostáváte do schránek další vydání Zpravodaje Želetic. Během minulých 12 měsíců se udála v naší
obci spousta věcí. Ať už se jedná o
věci zásadní nebo méně podstatné, určitě nás dění v obci všechny
zajímá.
V uplynulém kalendářním roce
v obci neprobíhaly žádné velké
investiční akce. Já osobně jsem
se soustředil hlavně na výstavbu
cyklostezky Ždánicko, která se
naší obce bezprostředně dotýká
a může být pro obec z hlediska
cestovního ruchu do budoucna
velkým přínosem. Z významných
investičních akcí, které bych chtěl
zmínit, je oprava chodníku za hřištěm, oprava přístřešku v zahradě
mateřské školy a oprava kapličky
sv.Anny, kdy byla v rámci projektu
zhotovena nová kaplička ze žulového kamene, která by měla mít
delší trvanlivost, než kaplička původní, která byla zhotovena z kamene s betonovou výplní.
V měsíci květnu probíhala oprava kanceláře obecního úřadu. Potřebovali jsme především něco
udělat s kobercem, který byl již
hodně opotřebovaný a byl zdrojem prachu v místnosti. Protože
byl přilepený k podlaze a museli
jsme celou kancelář vystěhovat,
rozhodli jsme se rovněž pro instalaci stropních podhledů, aby nám
nepadala omítka ze stropu na stoly a kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů, protože ve změti
prodlužovacích kabelů jsme se již
přestávali orientovat. Na podlahu
jsme nově místo koberce nechali položit PVC a z důvodu lepšího
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zabezpečení došlo i na výměnu
dveří v kanceláři. Ty staré by dokázal kdokoli zručnější bez problémů
otevřít.
Mimo to jsme připravili projekt na využití podkroví v budově obecního úřadu, kde by mohli
vzniknout prostory vhodné pro
spolkovou činnost. Zároveň jsme
nechali vypracovat projekt na výstavbu zpevněné komunikace
k domu č.p.183. Problém zpevněné komunikace v dané lokalitě se
táhne od roku 1975 a do dnešního
dne ho nikdo nevyřešil. V prosinci
bylo obci vydáno stavení povolení
na stavbu komunikace a věříme,
že se nám podaří v roce 2016 komunikaci vybudovat. Probíhají
také projekční práce na přípravě
projektu na víceúčelové sportovní
hřiště, které by se mělo v budoucnu nacházet na obecních pozemcích za kabinami.
V říjnu loňského roku obec
uspořádala dotazníkové šetření
mezi místními obyvateli. Toto dotazníkové šetření a setkání s občany, které proběhlo v kulturním
domě, je potřebné pro vypracování Programu rozvoje obce v elektronické podobě. Tento strategický
rozvojový dokument bude v budoucnu pro obec potřebný při jakékoli žádosti o dotace. Celkem se
nám vrátilo 56 vyplněných dotazníků. Tyto získané informace nám
budou sloužit jako podklad pro
budoucí rozvoj obce. Občané zde
vyjádřili své představy a požadavky na budoucnost obce. Je třeba si
ale uvědomit, že některé požadavky občanů může obec splnit v brzké nebo pozdější době, ale některé
požadavky jsou nesplnitelné.
Jedním z požadavků, které z dotazníkového šetření vyplynuly, je
zajištění pozemků pro novou bytovou výstavbu. Jsem velmi rád,

že se nám podařilo dohodnout
výkup pozemků u lesa a zastupitelstvo obce tento výkup pozemků,
o celkové výměře 1,9 ha, schválilo.
V dané lokalitě by mělo v budoucnu vzniknout 7 pozemků vhodných
pro bytovou výstavbu. Během letošního roku bychom chtěli připravit veškeré projekty na inženýrské
sítě a tyto sítě začít budovat, aby
mohl být prodej pozemků zahájen
co nejdříve. Pokud by někdo z vás
měl o stavební pozemek u lesa zájem, může se již hlásit na obecním
úřadě. Snad tímto krokem přispějeme k udržení mladých lidí v obci,
protože jejich počty neustále klesají. Na druhou stranu je ale třeba
zmínit, že v obci přibývá neobydlených domů v původní řadové
zástavbě. Majitelé těchto domů požadují mnohdy nepřiměřené prodejní ceny, nebo o tyto domy není
z hlediska bydlení žádný zájem.
Musím na tomto místě vyzdvihnout i zájem mladých lidí
o dění v obci. V Želeticích žije
spousta mladých lidí, kteří mají
o dění v obci zájem a jsou schopni a ochotni se na dění v obci aktivně podílet. Jako příklad jejich
aktivního přístupu musím uvést
organizaci pálení čarodějnic, dětského dne na hřišti nebo adventních tvořivých dílen v kulturním
domě. Za jejich aktivní přístup
a organizaci výše zmíněných akcí
bych jim chtěl všem veřejně poděkovat! Věřím, že jejich aktivní
zapojení do života obce bude nadále pokračovat a přispěje k dalšímu rozvoji obce.
Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát úspěšný rok 2016.
Ať je náš každodenní život naplněn osobními a pracovními úspěchy, zdravím, spokojností a porozuměním vůči druhým.
Pavel Planeta, starosta
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Soutěž Vesnice roku
V loňském roce se naše obec přihlásila po třech letech opět do soutěže vesnice roku. V červnu navštívila
Želetice desetičlenná hodnotící komise, která se v každé obci, do které zavítala, zdržela dle předem stanoveného časového harmonogramu přesně dvě hodiny.
V Jihomoravském kraji se přihlásilo do soutěže deset
obcí, z nichž vybírala komise vítěze krajského kola,
který postupoval následně do kola celostátního. Obce
přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Během určené doby jsme se snažili členům hodnotící komise ukázat obec, odpovědět na všechny jejich
dotazy a seznámit je nejenom s realizovanými projekty,
ale i s plány na budoucí rozvoj obce. Na nejvyšší mety

jsme sice nedosáhli, ale naše obec získala tři ocenění:
• Mimořádné ocenění za zprostředkování historického odkazu předků do současnosti
• Čestné uznání za příkladný přístup ke spolupráci
v rámci mikroregionu při rozvoji cykloturistiky
• 2. místo v soutěži Jihomoravský krajáč (typický
tradiční regionální pokrm) – za recept na TŘÍSKY
Zajímavostí je určitě skutečnost, že jsme se do soutěže Jihomoravský krajáč původně vůbec nehlásili.
Třísky, které nám napekla paní Marie Valianová, abychom měli pro členy komise něco sladkého ke kávě, se
především ženské části komise tak líbily, že tento pokrm dodatečně do soutěže přihlásili, což nám vyneslo
zisk druhého místa. V listopadu jsme se dověděli ještě
jednu potěšitelnou zprávu. Jihomoravský kraj ocenil
naše účinkování v soutěži Vesnice roku 2015 finančním darem do rozpočtu obce ve výši 50 tisíc Kč.
Pavel Planeta, starosta

„Třísky“
V jedné ze starších knížek „Kuchařka naší vesnice“ najdete recept
na drobné cukroví z třeného piškotu pod názvem hoblovačky. U nás
se však od nepaměti tomuto druhu
piškotového pečiva říká třísky. Je to
pečivo poměrně levné a i dříve pečené z dostupných surovin, které se
nacházely v každém hospodářství.
Vejce, mouka, včelí vosk, byly
z domácích zdrojů a snad jen pro
cukr a anýz se chodilo k obchodníkům.
Je zajímavé, že dnes jsou i v našem nejbližším okolí vesnice, kde se
už tento druh pečiva nepeče.
Recept na pečení třísek se předával od zkušenějších kuchařek a dodnes se nemění. Kolik vážila vejce ve
skořápce na výrobu pečiva, tolik se
k nim přidalo mletého cukru. Cukr
s vejci v míse třeme a přidáváme
mouku. Mouku mícháme v poměru
1/3 hrubé mouky a 2/3 hladké.
4

Při vážení vajec na třísky se jedno vejce odebralo a podle váhy
zbylých vajec se naváží množství
mouky. Těsto se však nesmí dlouho
třít, nesmí zpěnit.
Plechy na pečení se dříve potíraly včelím voskem a na plech se lžící
nalévaly proužky těsta široké 1,5 až
2 cm a dlouhé 20 až 22cm. Dnes už
používáme cukrářský pytlík nebo
jiný pevný sáček, se kterým je práce
rychlejší a jednodušší. Tenké proužky jsou ve vyhřáté troubě brzy upečené. Ještě horké se musí na plechu
rychle tenkým nožem podříznout

a rychle stáčet na kovové trubičky.
Dříve se třísky namotávaly na
držadla vařeček, a proto bývaly
tenčí. Dnes si práci při pečení třísek
usnadňujeme. Plechy na pečení
potíráme 100% tukem.
Mouku na těsto dáváme polohrubou výběrovou. I když si pečení usnadňujeme, princip výroby
zůstává stejný. Jen mouky do utřených vajec dáváme o 7-9 dkg méně,
podle toho, jak je mouka vyschlá.
Radívala nám stařenka Mlčáková: „Když máte těsto hustší, můžete
do něj kápnout trochu rumu.“ Hustotu těsta musí už zkušená kuchařka uhádnout sama.
Vychladnuté stočené třísky, které zatvrdnou ať už na vařečce nebo
trubičkách, se opatrně stáhnou
a po mírném osušení se ukládají do
krabic.
Irena Planetová
a Marie Valianová
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Pobočka České pošty v Želeticích
V prosinci loňského roku jsme
se od zástupce České pošty dověděli informaci, že pobočka České
pošty v Želeticích se má změnit na
Poštu Partner. Tato změna spočívá
v tom, že pobočku pošty bude provozovat místo České pošty někdo
jiný. V žádném případě se nejedná
o zrušení pobočky, jak se už mezi
občany objevili některé „zaručené
informace“. Pobočku Pošta Partner
může provozovat jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která má
živnostenský list. Pro občany by
nemělo dojít k žádné podstatné
změně, protože všechny doposud poskytované poštovní služby
v obci mají zůstat zachovány. Česká

pošta se celorepublikově zavázala
k tomu, že nebude rušit žádné své
pobočky, pouze může dojít ke změně provozovatele těchto poboček.
Zástupce České pošty přišel
s návrhem, aby pobočku provozovala obec. Zastupitelstvo obce
tento problém řešilo na svém prosincovém zasedání, ale vzhledem
k minimální informovanosti o daném problému, odložilo konečné
rozhodnutí na některé příští zasedání. V současné době probíhají
intenzivní jednání mezi obcí a Českou poštou o budoucnosti pobočky v Želeticích, takže nejsem
schopen vám sdělit konečné řešení problému. V žádném případě

nedojde ke zrušení pobočky České
pošty. Poštovní služby budou poskytovány ve stávajícím rozsahu
buď v současných prostorách pošty v budově obecního úřadu pod
hlavičkou obce, nebo na jiném
místě v obci.
Dle sdělení zástupce České
pošty by se mělo během příštích
dvou let 80% současných poboček
České pošty přetransformovat na
pobočky Pošta Partner. Jedná se
především o pobočky na malých
obcích, které jsou pro Českou poštu ztrátové a ta chce tuto ztrátu
přenést na někoho druhého., např.
obce.
Pavel Planeta, starosta

Výstavba cyklostezky Ždánicko
Před rokem jsem se v článku o cyklostezce zmiňoval o tom, že jsme v Mikroregionu Ždánicko velmi rádi,
že se nám podařilo stavbu po dlouhých letech příprav
zahájit. Dnes se všichni radujeme z toho, že máme první dvě etapy cyklostezky v délce 6 km vybudované!
A naše radost tímto nekončí, protože máme na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválenou
dotaci na vybudování poslední třetí etapy z Dražůvek
do Ždánic. Dodavatel stavby by se chtěl co nejdříve,
jak mu to dovolí počasí, pustit do stavby poslední etapy v délce 3 km, aby mohl v průběhu měsíce dubna
pokládat asfaltové vrstvy. Snad nám bude počasí přát
a vše půjde podle plánu, tak jako doposud.
Na výstavbě cyklostezky se podílí rovným dílem
všechny členské obce Mikroregionu Ždánicko – Ždá-

nice, Lovčice, Archlebov, Žarošice, Uhřice, Dambořice,
Násedlovice, Želetice a Dražůvky. Prozatím všechny
obce přispěli na výstavbu cyklostezky ze svých rozpočtů částkou 350 tisíc Kč a v roce 2016 ještě přispějeme
částkou 150 tisíc Kč. Výstavba prvních dvou etap cyklostezky představovala objem finančních prostředků ve
výši 31,9 mil. Kč. Z této částky se nám podařilo získat na
dotacích z rozpočtu SFDI částku 26,9 mil. Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje částku 2,7 mil. Kč.
Dle našich postřehů a poznatků je cyklostezka hojně využívána nejenom cyklisty, ale i bruslaři a pěšími.
Zvláště v letních měsících bylo její vytížení enormní.
V průběhu času se k nám od uživatelů dostaly připomínky jak pochvalné, tak i kritické. Často opakovanou
připomínkou je vybavení cyklostezky lavkami, sto-

Takto jsme začínali se stavbou...
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ly a odpadkovými koši. Na toto musím odpovědět,
že mikroregion se všemi těmito věcmi počítá včetně
instalace informačních tabulí. Prozatím bylo naším
prvořadým cílem samotné vybudování cyklostezky.
Vzhledem k dotačním podmínkám nebylo vybavení
cyklostezky mobiliářem při realizaci stavby možné,
takže to musíme řešit samostatně po její výstavbě. Věřím, že se nám podaří během roku cyklostezku vybavit
k plné spokojenosti všech jejich uživatelů.
Druhým diskutovaným problémem je pořádek na
cyklostezce. Mikroregion intenzivně jedná s Povodím

Moravy o možnosti kácení nebo ořezu topolů podél
potoka směrem na Dražůvky. Tyto sousedící topoly
nám dělají obrovské problémy nejenom množstvím
spadaného listí, ale především ohrožují uživatele cyklostezky svými větvemi, u kterých hrozí riziko ulomení
a pádu. K pořádku na cyklostezce patří samozřejmě
i problém venčení psů, ale v tomto případě není problém na straně mikroregionu, ale na straně majitelů
psů. A dovolím si napsat, že na cyklostezku nepatří
hospodářská zvířata, jako jsou koně.
Do budoucna bychom chtěli cyklostezku prodloužit
z Uhřic až do Klobouk u Brna. Díky tomuto záměru začal Mikroregion Ždánicko jednat se Správou železniční
a dopravní cesty o možnosti odkupu železniční trati
v úseku Uhřice – Klobouky u Brna. Nechtěl bych tímto sdělením vyvolávat plané naděje, že se vše podaří
během krátké doby uskutečnit. Jednání jsou teprve na
začátku a problémů s prodejem dnes nepoužívané železniční trati je spousta. Věřím ale, že jednání povedou
ke zdárnému konci a náš záměr se během několika let
stane skutečností.
Pavel Planeta, starosta

...a tak vypadá cyklostezka dnes

Uprchlíci, mýty a řešení
Jednou z mnoha besed na téma „ Uprchlíci, mýty
a řešení “ pořádaných KDU-ČSL po celé republice, připravila veřejnou besedu i místní organizace KDU-ČSL
ve spolupráci s Farní Charitou Želetice. Měli jsme
možnost besedovat s poslancem PS PČR ing. Josefem Uhlíkem a ředitelkou Oblastní Charity Blansko
Mgr. Janou Sedlákovou, která se zabývá humanitární
pomocí. Nastínili nám problém z hlediska svých veřejných funkcí, jak z politického tak humanitárního.
Beseda se rozvinula v živou diskuzi, v které padaly
rozličné pohledy na situaci. V jednom se ale všichni
účastníci shodli a to je bezpečnost našich obyvatel.
Jan Kučera
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Přeshraniční spolupráce
Naše obec v loňském roce navázala spolupráci a podepsala
Dohodu o partnerství se slovenskou obcí Veľké Ripňany. Tato
dohoda si klade za cíl vytvořit
a podporovat komplexní bezprostřední kontakty a spolupráci
mezi samosprávami a občany.
Veľké Ripňany mají podepsané
dohody o partnerství ještě s obcemi z Polska, Rakouska, Maďarska a Srbska. V říjnu u nich probíhalo velké setkání zástupců všech
partnerských obcí, na které jsme
byli také pozváni. Spolu s manželi Dufkovými a Karvayovými
jsem se tohoto setkání zúčastnil.

Měli jsme možnost prohlédnout
si obec a její nejbližší okolí, seznámit s kulturou, se zástupci místní
samosprávy a poznat, jak funguje
obec v jiném státě. Veľké Ripňany
leží asi 15 km od Piešťan v Nitranském kraji a skládají se ze dvou
částí – Veľkých Ripňan a místní
části Behynce. V současné době
zde žije asi 2300 obyvatel. V obci
mají velkou školu, která je spádová pro dalších 8 okolních obcí. Tak
jako u nás, i zde funguje několik
zájmových spolků, které se starají
o kulturu a sport v obci.
Věříme, že navázaná spolupráce přispěje k výměně zkušeností

Hospodaření obce v roce 2015

Statistické údaje
k 31.12.2015
Počet obyvatel
ženy
muži

především v oblasti dotační politiky, kterou bychom chtěli díky podepsané dohodě využívat. Na Slovensku je dotační politika trochu
jiná, tyto přátelská setkání jsou velmi podporována. U nás se v současném programovém období
neobjevili možnosti, ze kterých
bychom mohli finanční prostředky
na rozvoj spolupráce čerpat. Snad
se situace do budoucna zlepší.
Budeme se snažit v obecním zastupitelstvu dohodnout a pozvat
v tomto roce zástupce družební
obce do Želetic, aby měli možnost
poznat naši obec, kulturu a zvyky.
Pavel Planeta, starosta

502
254
248

Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

5,389 mil. Kč
6,717 mil. Kč

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

5,011 mil. Kč
5,906 mil. Kč

Stav účtu k 31.12.2015
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

10
14

Počet dětí zapsaných v MŠ

18

1.323.913,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2016
Příjmy
Výdaje

5,558 mil. Kč
5,851 mil. Kč

Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích
stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Rok 2016
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Zajímavost z historie obce
Ve věstníku č.20 Historicko-vlastivědného kroužku a dával desátek. Na Martina vrchnostenským úřednív Žarošicích z roku 2011 vyšel následující článek – Ryb- kům po vykrmené huse.
níky a vodní mlýny na Trkmance, z něhož zveřejňujePoslední mlynář se jmenoval Šmehlík. Když byl mlýn
me část týkající se Želetic - Želetický vodní mlýn.
v roce 1868 zrušen, bydlel mlynář Šmehlík ještě nějaký
Mezi Želeticemi a Násedlovicemi vede silnice. V mís- čas v Želeticích a pak se odstěhoval do Vicemilic.
tech, kde tuto silnici přetíná železniční trať, odbočuje
cesta, které se dodnes říká „Na hrázi“. Podívejme se do Použitá literatura:
těchto míst, kde mlýn stával. Přejdeme most a jdeme • Rudolf Hurt, Vlastivědný Věsttník Moravský č. IX, r.
dál, níže položený terén pod hrází se pozvolna zvedá
1954
až do úrovně hráze.
• Jakub Vrbas, Ždánsko
Na tomto vyvýšeném místě stávala stodola. Asi • František Chalabala, Od Hradské cesty, r.v. 1961, 1963,
o 25 kroků zpět, kde terén je pod úrovní hráze, stávala
1970
budova mlýna. Z hráze byla lávka přímo do patra
budovy, tudy se přiváželo obilí přímo k násypníku.
V části budovy byl příbytek mlynáře.
Vedle stodoly brána pro příjezd na dvůr, k budově mlýna směrem do dvora byla přistavěna kuchyně. Na dvoře byly chlévy. Dvůr byl dosti prostorný,
takže se zde formani mohli pohodlně otočit. Mlýn
měl číslo 71., založen byl v 16. století a původně
patřil vrchnosti. Ke mlýnu patřilo 5 mír pozemků,
louky na dvě fůry sena a 1 měřice zahrady.
V roce 1804 mlýn přešel do soukromých rukou a koupil jej mlynář František Žandovský za Želetický vodní mlýn, jak jej nakreslil František Chalabala
3600 zlatých. Pak se zde vystřídalo několik náv 50. letech minulého století podle vzpomínek 92letého
jemníků. Mlynář platil vrchnosti 120 zlatých ročně
stařečka Horně, kolářského mistra v Želeticích.

Nová keramická dílna v Želeticích
Pro všechny, kteří rádi tvoří, ať už
malé nebo velké, mají od září loňského roku Želetice k dispozici keramickou dílnu. Její činnost mohla být
zahájena díky dotacím z Programu
podpory obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj. Cel-
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kové náklady projektu dosáhly výše
111.500,- Kč, přidělená dotace byla
ve výši 78.050,- Kč. Veškeré finance
byly použity na pořízení materiálního vybavení. Konkrétně obec zakoupila pec na výpal, hlíny, glazury,
základní nástroje, odlévací formy,
ale také stoly a židličky. Na nákup vybavení
přispěl rovněž spolek
Želetické ženy a některými pomůckami také
jednotliví dárci. Za tuto
podporu ještě jednou
děkujeme. Dílna vznikla
v prostorách původní
zasedací místnosti na

obecním úřadě. Ty nadále slouží pro
potřeby jak zastupitelstva, tak i místního mužského pěveckého sboru,
který se zde schází při zkouškách.
Sami účastníci výtvarných aktivit si
pak zvolili neoficiální název Keramická dílna Hliněnka.
I když jsme všichni amatéři
a chod dílny je zajištěn na základě
dobrovolnictví, neustále se učíme,
zdokonalujeme, zkoušíme a trénujeme. Ono to vlastně ani jinak nejde,
hlína je živým materiálem a výsledný výrobek je proto vždy pro jeho
autora tak trochu překvapením.
Někteří z nás sice roky navštěvovali
keramické lekce, ale stále potřebuRok 2016
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jeme odborný dohled a radu. Konzultace nám proto opakovaně bezplatně poskytla paní Věra Švábová,
která se léta zabývá výrobou keramiky a má bohaté zkušenosti. Vždy
je ochotna nám poradit, za což jí
patří velký dík. Tvoření nás baví.
Kromě toho, že nám pod rukama
vzniká spousta jedinečných výtvorů, má práce s hlínou i terapeutický
účinek a bezesporu si jdeme do dílny rádi jen tak popovídat.
Tvořit pravidelně přichází děti
z mateřské školy, u kterých byly
výtvarné aktivity tématicky uzpůsobeny vzdělávacímu plánu. Malí
výtvarníci pracují mnohdy s velkou
vervou a nasazením, tak že výrobky vznikají téměř jako na běžícím
pásu. Na pravidelných odpoledních
hodinách se pak schází děti školního věku v počtu 14, které mohou
vyrábět dle vlastní fantazie a uvážení. Pod jejich rukama tak vznikly například misky nejrůznějších
tvarů a velikostí, zvonečky, andílci,
lucerničky, adventní svícny, čerti,

jmenovky na dveře a spousta
dalších originálních výrobků.
V rámci dvou večerních lekcí
se pak střídá celkem 20 dospělých.
Mimo pravidelné lekce
bychom rády v měsíci únoru
uspořádaly sobotní workshop
zaměřený na odlévání ze sádrových forem. Kdy si budou
účastníci moci vyrobit hrníčky
nejrůznějších tvarů, dózičku, vázičku, pokladničku ve tvaru prasátka,
ozdobné květináčky nebo dekorativní ptáčky. O konkrétním datu konání budeme včas informovat.
Na tomto místě bychom Vás
rády pozvaly, abyste si přišli vyzkoušet práci s hlínou. Vítáni jsou
i ti, kteří chtějí jen podívat. Zároveň
věříme, že se najde čas a prostor,
abychom s tvorbou všech účastníků mohli seznámit širší veřejnost. V
tuto chvíli můžete najít fotky výrobků na facebookovém profilu Keramické dílny Hliněnka Želetice.
Děkujeme všem účastníkům

keramických dílen, ale i těm, kteří
nás v naší práci podporují. Výslovně
pak obecnímu úřadu, bez něhož by
tento projekt nemohl vzniknout.
Závěrem bychom Vám chtěly popřát, aby ten nastoupivší rok byl
klidný, radostný, přinesl nejen zdraví a štěstí, ale také chvilku pro odpočinek a tvoření v Keramické dílně
Hliněnka Želetice.
Děti
čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin
Dospělí čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin
Dospělí pátek 18.00 – 20.00 hodin
Naďa Jakešová a Lenka Svatoňová

Mateřská škola Želetice
Mateřská škola se v novém
školním roce 2015/2016 může
pochlubit nejpočetnějším rokem
s počtem 18 zapsaných dětí za působení vedoucí učitelky Hrabalové
v této MŠ. Větší skupinu 13 tvoří holky, kluků je 5. Děti přijíždějí
z Násedlovic, nově z Věteřova ba
i 1 holčička z Itálie, čehož si vážíme
Rok 2016

a těší nás zájem o naši školičku. Do
1. třídy ZŠ odešly 3 děti. S přibývajícím počtem dětí nám přibyla
i nová kvalifikovaná pedagogická
posila – slečna učitelka Bc. Ivana
Měsíčková, která 4 dny v týdnu
výchovně působí v odpoledních
vzdělávacích hodinách. Školnicí je
stabilní pracovnice p. Bělohoub-

ková t.č. v pracovní neschopnosti,
zastoupena zaměstnankyní obce
p. Stránskou.
Na žádost některých rodičů,
kteří nezvolili tu správnou cestu
a místo osobního jednání s panem
starostou nebo přímo s vedoucí učitelkou, řešili jejich problém
krátké provozní doby MŠ listinou
9
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s podpisy. Po projednání požadavku na zastupitelstvu obce, bylo
schváleno hodinové prodloužení
provozu školky od 7.°° do 16.°° hodin.
Hlavním záměrem naší vzdělávací oblasti je vytvoření základů
odpovědného postoje dětí k životnímu prostředí, zejména k místním
přírodním rezervacím, dodržování tradic, které se váží k přírodě a místním zvykům a usilování
o osobnostní rozvoj každého dítěte, posilování sebevědomí, podporování iniciativy, tvořivosti a vlastní
fantazie. Hru chápeme jako hlavní
výchovný prostředek a velké úsilí
vynakládáme na zapojení malých
dětí do her a nabízených činností.
Všechny děti vedeme k dobrým
mezilidským vztahům, ke kooperaci a k vzájemné komunikaci.
Pod novým vedením mladé
paní Renaty Švestkové pokračuje
ve své činnosti kroužek s výukou
cizího jazyka „ Hrajeme si s angličtinou“. K nadstandartním aktivitám patří novinka a to pravidelné
návštěvy keramické dílny „Hliněnka“, kde pod odborným vedením
a dohledem, za velké trpělivosti
a obětavosti spolupracujeme se
členkami želetických žen na výrobě originálních dětských výrobků
z keramické hlíny, vytvořené se za-
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měřením k danému vzdělávacímu
tématu a ročnímu období. Hotové
vlastní výrobky si děti odnáší domů
potěšit a určitě překvapit své blízké.
A jak se od poslední zprávy ve
zpravodaji obce zvelebila a zútulnila naše školička? Nový estetický
vzhled získaly prostory třídy a šatny po instalaci dřevěné malované
dekorace, nový koberec do herny
a nainstalované nové osvětlení
v jídelně a ložnici. Na školní zahradě bylo v prázdninovém období zbudováno nové zastřešení
s okapníky na přístřešku s hračkárnou a pestrobarevně natřena veškerá kovová konstrukce na školní
zahradě spolu s dveřmi hračkárny.
Z jara loňského roku byla zakoupena a vysazena zeleň mezi hracími prvky na školní zahradě a pod
okny vyrostla levandulová zahrádka. V rámci environmentální výchovy jsme ke Dni Země vybudovali bylinkovou zahrádku, o kterou
společně s dětmi pečujeme a některé bylinky využíváme v pitném
režimu do vody a čaje.
Kulturní život dětí obohatily
akce, které byly pro ně připraveny, ať už jsou to hudební koncert
skupiny Marbo z Brna-„ Zpívat nás
baví“, hudební vystoupení „Zpíváme si pro radost“, Dětský karneval,
vystoupení maňáskového divadla

Veselá školička z Hodonína, divadlo Barborka z Brna, výukový program VIS Bílé Karpaty „Ptačí říše“,
Karnevalový rej ve školce, školní
výlet „Sokolíček“Kyjov, návštěva filmových vystoupení v kině Panorama Kyjov, vystoupení dětí na farní
dvorní slavnosti, Dýňové odpoledne, návštěva místního statku, tak
i divadlo v KD Kyjov “Povídání o pejskovi a kočičce“ a nové maňáskové
vystoupení divadla Sluníčko z Prostějova. V rámci spolupráce se ZŠ
Archlebov jsme navštívili divadelní
vystoupení v brněnském divadle
Radost „O kůzlátkách a vlkovi“.
Ve spolupráci se ZŠ Nenkovice
uskutečňujeme návštěvy předškoláčků v 1.třídě se společnou
vyučovací hodinou, proběhla akce
Den dětí „Výprava na tajuplný ostrov“, Mikulášské nadělování a Den
matek, na kterém děti účinkují
v programu a zároveň vystavují na
schodišti školy své výtvarné práce.
S rodiči se setkáváme na tvořivých
odpoledních spolu s dětmi, při
slavnostním rozloučení s předškoláky na školní zahradě „Zahradní
párty“ a na Dýňovém odpoledni.
V prosinci proběhla na KD v Želeticích velmi zdařilá akce- Adventní tvořivé dílničky, jejíž finanční
výtěžek částku 2.500,-Kč se rozhodly darovat hlavní pořadatelky

Rok 2016
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dětem a přispět na činnost v MŠ,
za což jim patří mimořádný vděk,
vážíme si toho. Poděkování patří
všem rodičům, kteří nás podporují
finančními a sponzorskými dary,
i všem občanům za finanční výtěžek ze sběru starého papíru, který
činil částku 1.600,-Kč. Poděkovat
chceme obci za velmi dobrou spolupráci, za dárky věnované dětem
k vánocům, za veškerou podporu
a finanční zabezpečení a v nemalé míře za každodenní svoz obědů
do MŠ, který obec zajišťuje. Ráda
bych touto cestou poděkovala
i pracovníkům obce za vstřícnost
a vykonané práce jim zadané. Vážíme si a oceňujeme ty členky želetických žen, které vynakládají svůj
volný čas a pomáhají dětem při
práci v keramické dílně.

Na závěr bych ráda poděkovaPřejeme všem v novém roce
la všem, kteří nás podporují třeba 2016 hodně zdaru, zdraví a pohoi pochvalnými slovy, jež nás potěší dové dny.
Lenka Hrabalová,
a povzbudí do další mnohdy nevedoucí učitelka MŠ
lehké práce s dětmi.

Muzeum obce Želetice – 10. výročí vzniku
Právě na letošní Svatojakubské hody připadá
10. výročí od slavnostního otevření místního muzea.
Za doprovodu místního chrámového sboru, pozvaných hostů a místních občanů jsme otevřeli prostory
bývalých tříd školy, které se během více jak jednoho
roku proměnily na výstavní prostory s ukázkami kusu
historie, která patří k naší malé obci.
Do sbírek našeho muzea přispělo do dnešní doby
více jak 50 místních rodin, dalších 11 dárců bylo z okolí
Želetic, nebo měli k naší vesnici blízký vztah. Asi 15 místních obětavých
brigádnic docházelo před otevřením muzea do těchto prostor, kde
se vše čistilo, konzervovalo a připravovalo k prohlídkám.
Muzeum obce Želetice se takto
zařadilo k dalším podobným vesnickým muzeím, které mají zachovat to, co už je dobou dávno minulou, připomenout nám, co stojí za
vzpomínku, ukázat kus historie naší
vesnice a přiblížit dobu, kterou si
nemůžeme ani pamatovat.
Je těžké shrnout do jednoho
Rok 2016

článku 10 let činnosti místního muzea, všechny návštěvy, které přišli od Aše až po Slovensko, vyjmenovat
konané výstavy, nebo i veselé příhody spojené s touto
činností, a nebylo jich málo!
Naše muzeum navštívili také potomci místních
rodáků z Kanady, Ruska, Švýcarska, Slovenska nebo
Francie. Stalo se, že právě z Kanady přijel manželský
pár s rodným listem svého předka, který pocházel ze
Želetic. V čítárně muzea se nám podařilo dopátrat, kde
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stál rodný dům jejich rodiny, i popsat a přiblížit dobu,
ve které tu žil.
Z příležitostných výstav, které se konaly v prostorách muzea bych jen krátce připomněla výstavu vyšívaných kuchařek. Z muzea v Blatnici jsme zapůjčili
více jak 100 ks těchto kuchařek a doplnili jsme je asi
20 ks od místních hospodyněk. Taky výstava místních
myslivců s trofejemi zvěře a preparovanými zvířaty
přilákala hlavně děti, podobně jako velká sbírka historických tříkolek, sběratele pana Fialy. Výstava kordulí
našich krojů spolu s krojovanými panenkami ukázala
živě proměnu zdobení a vývoj kroje Hanáckého Slovácka. Celkem se v obci a našem okolí zapůjčilo přes
100 různých kordulí a více jak 20 krojovaných panenek. Z této výstavy zbyla důležitá podrobná fotodokumentace.
Výstava více jak 10 tisíc různých svatých obrázků
pana faráře Bláhy z Ořechova byla neuvěřitelná. Ani
muzeu v Kyjově se nepodařilo zapůjčit celou sbírku
k výstavě, tak jak tomu bylo v Želeticích.
Z dalších výstav stojí za připomenutí: síťování tetičky Řihánkové, kovářské práce Karla Valiana, patschwork Elišky Valentové, výšivky paní Vlachové, paličkované práce paní Podveské ze Sobůlek, hasičská
výstava k výročí založení sboru, výstava prací dětí MŠ,
obrazy paní Dagmar Přikrylové z Prahy a jako poslední
svatební fotografie.
Jsme si vědomi toho, že jen díky našim občanům,
kteří stále přispívají do našich vlastivědných sbírek zajímavými exponáty a navštěvují naše příležitostné výstavy, stojí za to dále naše muzeum rozvíjet, zkvalitňovat a budovat. Právě to, co se nám nepodaří zachovat
pro další generace, už dále nikdo nenajde …
Irena Planetová, kronikářka
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Malý výběr ze zápisů do návštěvní knihy muzea
obce:
28.7.2007 – Poprvé manželé Procházkovi na návštěvě.
Pěkný. (brzy po svatbě)
31.5.2008 – Navštívili jsme školu, na níž působil náš
dědeček jako řídící učitel a kde se narodil náš otec.
Velice nás dojala výstava předmětů, které místní
občané darovali do sbírek muzea. Sbírky i škola na
nás učinily velký a hluboký dojem. Bohužel otec,
více jak 90letý je nepohyblivý, ale velice rád na pobyt ve zdejší škole vzpomíná. S poděkováním všem
tvůrcům a příznivcům muzea. Mlčoch Vladimír
Děkujeme za krásnou prohlídku. Pro mne to byl
krásný zážitek a vzpomínka na moje mládí, kdy
jsem sem jezdila ke strýčkovi, panu řídícímu Martinu Müllerovi. Je to už víc jak 65 let. Šebelová Anežka, Slavkov
Zůstal jsem jen v tichém obdivu stát a obdivovat zaujetí, se kterým byl nám podán výklad. Přeji muzeu
mnoho spokojených návštěvníků a těším se brzy
na shledanou. Jiří Urban, kronikář obce Tužice – rodina Urbanova omylem zavítala do naší obce, když
si zaměnila Želetice u Znojma a u Kyjova. Když už
zavítali až k nám, šli navštívit muzeum.
2.9.2006 – Ašáci – 16x
28.7.2013 – Je v tom srdíčko. Müllerová – zápis z výstavy obrazů Dagmar Přikrylové
21.7.2006 – Dědina moje rodná, je na světě jediná
a nejkrásnější. Je to místo kde narodil se smích
i pláč. Je to místo narození i skonu. Je to mé srdce
i svědomí. Jožin Navrátil
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Chrámový sbor sv. Jakuba - 15 let
Snad každý z nás občas hodnotí činnost, úspěchy
i nezdary buď své, nebo kolektivu, v němž zastává jakoukoli funkci. Čas neúprosně plyne a v letošním roce
tomu bude již 15 let, co v této farnosti působí Chrámový sbor sv. Jakuba. Základem dobrých výsledků
bývá u každého tělesa pravidelnost zkoušení. Proto
sbor zkouší již 15 let třikrát týdně a nejen dle mého
hodnocení je to za tu dobu určitě znát. Bývala i jiná
hodnocení kritéria a u některých jednotlivců i velmi
odvážná, ale s tím se musí počítat a navíc tato kritika
člověka více pohání k další činnosti. U mnohých těchto kritiků totiž neplatí to staré a osvědčené: „ napřed
ukaž a potom teprve kritizuj !“
Vypočítávat vystoupení sboru za celou tuto dobu
by bylo poněkud zdlouhavé a snad i pro mnohé nezáživné. Proto si dovolím zmínit jen některé z nich:
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, chrám sv. Mořice

v Olomouci, chrám sv. Víta v Praze a Šaštín.
Závěrem si dovolím poděkovat současným a také
bývalým členům a členkám sboru a jejich rodinám za
podporu a trpělivost. Poděkování za spolupráci patří
také duchovnímu správci Josefu Pohankovi, starostovi obce Želetice Pavlu Planetovi a dlouholetému spolupracovníkovi sboru Jiřímu Bělohoubkovi.
Vít Trumpeš, sbormistr

Střípky z farnosti
Rok ve farnosti již tradičně začíná lednovou Tříkrálovou sbírkou,v
loňském roce se v naší obci vybralo
celkem 15 709,-Kč a za to patří velký dík všem koledníčkům a jejich
vedoucím. Konec ledna,to je zase
farní ples. Ten loňský byl v pořadí
XII, uskutečnil se na škole ve Strážovicích a výtěžek z tohoto plesu
ve výši 38 300,-Kč pomohl opět
po letech rozeznít zvony na místní kapli. Letošní již XIII.Farní ples
se uskuteční v sobotu 30.ledna na
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KD v Želeticích, k tanci a poslechu
bude hrát Vonička V-Band z Hovoran, kterou někteří z Vás znají z TV
Šlágr. Můžete se těšit na tradiční
bohatou tombolu, vinotéku, bar
s míchanými nápoji a samozřejmě půlnoční překvapení v podání
místních farníků, kteří Vás tímto srdečně zvou.
Poslední víkend v červnu v Želeticích patří Farní dvorní slavnosti, loni již po osmé. V bohatém
programu vystoupili místní mu-

žáci, školčata ze Želetic a Stavěšáci. Ve scénkách jsme představili
humorně sv. Floriánka a sv. Prokopa, na lavičce se setkali farář,
rabín a bezdomovec a na závěr
jsme viděli, že není jednoduché
se dostat do nebe. Vynikající občerstvení a bohatá tombola přispěli ke zdaru této akce, jejíž výtěžek ve výši 27 617,-Kč byl použit
na pokračování generální opravy
střechy farního kostela. Na loňský
rok byla naplánována třetí etapa-
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-boční kaple (od silnice). Je nutno
připomenout, že tato oprava střechy je pod kontrolou Památkového ústavu ,který požaduje dle dokumentace začlenění některých
původních trámů do nově zrekonstruované vazby. Tuto velmi
odbornou práci mohou dělat jen
specializované firmy, u nás je to
firma Báča z Poličky. Loňská etapa
byla z celé opravy nejdražší, stála
celkem 610 000,-Kč. V minulých
letech nám finančně přispěl i Havarijní fond Ministerstva kultury,v
loňském roce však přišla zamítavá
odpověď. Jihomoravský kraj nám
ale pravidelně pomáhá, na tuto
etapu nám přispěl částkou 165
000,-Kč. Velký dík patří obecnímu zastupitelstvu, které uvolnilo
z rozpočtu 150 000,-Kč. Zbývající
částku, tedy necelých 300 000,-Kč
mezi sebou vybrali místní farníci.
Všem dárcům velké díky a Pán
Bůh odplať Vaši štědrost !
V letošním roce je naplánována
předposlední etapa, tou je střecha

na věži, cena je něco přes 400
000,- Kč a uvidíme na jaké dotační peníze se nám podaří
letos dosáhnout. Pod touto
střechou jsou umístěny 2 zvony, oba byly odlity v roce 1919
firmou R.Manoušek a spol.z
Brna.
Větší zvon nese nápis:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALI DOBRODINCI FARNOSTI
ŽELETICE R.1919
VŠICHNI SVATÍ ZA NÁS PROSTE,
ZAHYNOUTI NÁM NEDEJTE !
Na menším je napsáno:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALI MANŽELÉ KAREL A MARIE KOSTIHOVI ZE ŽELETIC R.1919
SVATÁ MARIA ORODUJ ZA NÁS
V roce 2004 firma Boroko z Brodku
u Přerova provedla celkovou rekonstrukci pohonu. Původní a již velmi
opotřebovaný vyměnila za moderní
elektrický, který zaručuje ideální rytmus vyznívání zvonu, imitující ruční

zvonění. V rámci těchto úprav se vyměnily i obě zvonová srdce a celkové
zavěšení. Tato oprava přesáhla 100
000,-Kč a zaplatili ji místní farníci. Na
závěr snad jen malé zastavení. Dojetí,
úcta, tichá radost, posvátná bázeň, to
vše se nám může vybavit, když slyšíme zvony znít. Velebné, sametově
znělé tony zvou k modlitbě, oznamují narození, ale i smrt. Duněly jako
varování před vodou nebo požárem.
Jsou svědky časů dobrých i chmurných. A tak jako všude ve světě i naše
farní želetické zvony nás provázejí
celým životem.
Jiří Bělohoubek

Myslivecké sdružení Želetice
V roce 2015 jsme my, členové Mysliveckého
sdružení Želetice, jako každoročně pracovali na
zvelebování areálu střelnice v Masných kopcích,
pořádali jsme také dva střelecké závody , několik brigád a dva hony . Loňské mimořádně teplé
a suché počasí všechny tyto akce ztěžovalo nejen
nám, ale také se negativně podepsalo na už tak
nízkých stavech drobné zvěře. I kvůli tomu jsme
zrušili jeden hon – zajíce nestřílíme několik let,
bohužel i bažant je v naší honitbě k vidění čím
dál vzácněji. Pokud se nezmění celkový postoj
společnosti k těmto původním živočišným druhům, může se už v brzké době stát, že se v našich
podmínkách kdysi tak hojná a běžná fauna stane
raritou.
Vážení spoluobčané, jménem MS Želetice vám
do roku 2016 přeju hodně štěstí a zdraví.
Ladislav Kučera, předseda MS Želetice
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Želetičtí krojovaní v roce 2015
Krojovaným ze Želetic začíná jejich taneční sezona
již v lednu, kdy se vydávají na řadu plesů. Reprezentujeme naši vesnici ve velkém svátečním kroji. V tomto roce jsme se vypravily na krojovaný ples do Dambořic, který byl zahájen českou besedou, kterou jsme
zahájili spolu s dalšími krojovanými z jiných vesnic. Již
tradičně zahajujeme ples v Šardicích.
Po krátké plesové pauze nám začíná hodová sezóna, na kterou se poctivě připravujeme již od června.
Scházíme se společně na kulturním domě nebo v tělocvičně bývalé základní školy v Želeticích. Na společných zkouškách si opakujeme českou nebo moravskou besedu, ale také zpíváme, tančíme a učíme
tančit nejmladší členy chasy. Hody v loňském roce se
nám vydařily, až na počasí, které neovlivníme. Na to
jak jsme malá vesnice, jsme dali dohromady celá dvě
kola při tančení moravské besedy. Také v průvodu
se objevila spousta krojovaných, kterým bych tímto
chtěla poděkovat. Jelikož chceme nadále udržovat
tradice, tak bychom tímto chtěli požádat o rozšíření

Rok 2016

našich krojovaných řad dalšími členy, aby se želetická chasa dále rozrůstala a obohatila se o nové mladší
členy.
V roce 2015 jsme se zúčastnili Slováckého roku
v Kyjově. Vyrazili jsme v krojích reprezentovat naši
vesnici spolu s krojovanými Želetickými ženami
a také s mužským pěveckým sborem. Slovácký rok
se nesl v duchu velmi teplého počasí, ale ani to nás
neodradilo od účasti na této krásné a tradiční folklórní akci. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří
s námi jeli i v civilu, že nás krojované po cestě zásobovali pitnou vodou  …..
V roce 2015 některé krojované čekala ještě jedna
velká folklórní událost. Želetičtí krojovaní se vydali
s dechovou hudbou Šardirčankou na víkendový výlet do Francie, konkrétně do francouzského městečka Bully les Mines. Byla to pro nás velká zkušenost.
Zejména nás těšilo, že jsme mohli reprezentovat náš
kroj a oblast, ve které žijeme. Měli jsme i tu čest si zatancovat se starostou francouzského městečka naši
českou píseň Škoda lásky.
Závěrem tohoto článku bych chtěla jménem svým
i všech krojovaných ze Želetic poděkovat našim rodičům za trpělivost při přípravě krojů na různé akce
a také za to, že jsou ochotni nám umožnit tu krásnou
možnost jít za stárky na našich hodech. Také bychom
byli velmi rádi za to, kdyby do našich řad zavítali i mladší členové. A to proto, aby se naše řady dál
rozrůstaly, udržovali se tradice, a naše hody se konaly
po mnoho dalších let. A na ty letošní Vás za všechny
krojované srdečně zvu, kde nám k poslechu a hlavně
k tanci zahraje dechová hudba Šardičanka.
Za želetické krojované Hana Svobodová
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Mužský sbor ŽELETICE
Mužský sbor v loňském roce
absolvoval asi nejvíc vystoupení
ve své historii. V březnu jsme se
na pozvání Slováckého souboru
Kyjov zúčastnili Jarního zpívání
v Kyjově před radnicí. V květnu
jsme zpívali na pravidelném setkání mužských sborů Hanáckého
Slovácka, který tentokrát připravili naši kamarádi z Archlebova.
Naším velkým úspěchem bylo,
že jsme byli vybráni do hlavního pořadu mužských a ženských
sborů - POD JAVOREM, POD ZELENÝM v rámci Slováckého roku

2015 v Kyjově. V září jsme byli
hosty mužského sboru z Rohatce
a v prosinci jsme reprezentovali
náš region na předvánočním zpívání v Nové Lhotě na Horňácku.
K naší pravidelné účasti na dnu
otevřených sklepů v Hovoranech
přibylo účinkování na podobné
akci v Terezíně. Samozřejmostí
jsou domácí akce - velikonoční
obchůzka v krojích, štěpánské koledování, zpívání na slavnosti na
farním dvoře, na hodech v průvodu a zpívání u vánočního stromu,
kam jsme si pozvali mužský sbor

Zpívání mužských sborů v Archlebově

ze Sobůlek a dětský národopisný
soubor Nenkovjánek.
V letošním roce mimo pravidelných domácích obchůzek chceme v dubnu uspořádat setkání
mužských sborů na farním dvoře.
Závěrem bych chtěl popřát všem
spoluobčnům vše nejlepší a hodně zdraví v Novém roce a poděkovat všem našim příznivcům a také
zastupitelstvu obce za podporu,
která nám dodává energii do dalšího účinkování.
Libor Macháček
vedoucí MS Želetice

Vystoupení na Slováckém roku v Kyjově

Želetické ženy v roce 2015
V uplynulém roce nabídly akce Želetických žen
všem zúčastněným zábavu, cestování, kulturu i potěšení chuťových pohárků.
V lednu uspořádaly ŽŽ netradiční Oldies diskoples
s přesvědčením, že „staré pecky stále frčí“. Na taneční parket lákaly hity jako Sladké mámení či Babylon,
k pití se podávaly míchané koktejly a o půlnoci se losovalo o tombolu „k nakousnutí“. Ještě před půlnocí
čekalo zúčastněné překvapení v podobě tanečního
vystoupení - smyslný tanec na tyči předvedla tanečnice Michaela z klubu Calypso Pole Dance v Kyjově.
Jedno pošmourné únorové odpoledne bylo věnováno barevné typologii. Díky této akci ŽŽ máme
jasno v pojmech „tlumené léto“ či „studená zima“,
které nám objasnila a přímo na některých z nás
předvedla paní Jitka Strnadová z Kyjova. Snad kaž-
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dá žena chce být krásná a právě volbou vhodných
barev oblečení a doplňků může svou krásu podtrhnout, což po této přednášce zúčastněným ženám
a dívkám nebude činit problém.
K MDŽ nabídlo ŽŽ všem ženám i jejich rodinným
příslušníkům zájezd do známých termálních lázní
Györ. Tento výlet do Maďarska provázelo krásné jarní počasí, takže většina účastníků neodolala ani příjemné procházce historickým centrem lázeňského
města.
Další výlet do zahraničí zorganizovaly ŽŽ poslední dubnovou neděli. Zájezd ke Dni matek zamířil do
rakouské metropole, císařské Vídně. Role průvodce centrem města se na jedničku zhostil pan Josef
Žalud z Archlebova, který při okružní jízdě komentoval vídeňské pamětihodnosti – dóm sv. Štěpána,
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radnici, či rakouský parlament. Účastníci zájezdu
navštívili muzeum v bývalém císařském letním sídle Schönbrunn, prohlédli si zámecký park se skleníkem s tropickou vegetací a někteří vytrvalci došli až
na zámeckou kolonádu s vyhlídkovou terasou Gloriette. Teplé slunné počasí přispělo ke zdaru zájezdu, který byl zakončen návštěvou moderní vídeňské
architektonické zajímavosti - Hundertwasserova
domu.
V červnu se družstvo ŽŽ zúčastnilo tradiční soutěže o nejlepší guláš. O týden později jsme se vypravily po nové cyklostezce na cyklistický výlet do
Motýlího ráje ve Ždánicích. Poutavou přednášku
o veškeré fauně a floře této jedinečné lokality si pro
nás připravil pan Michal Valenta. Stejně tak i táborák. Proto bychom mu touto cestou ještě jednou
rády poděkovaly. Je velká škoda, že akce nepřilákala
více účastníků.
V září se konala akce Buchtování věnovaná milovníkům buchet s ovocem. V těžké konkurenci téměř
třiceti výborných vzorků zvítězila buchta s jahodami
paní Věry Spurné. Na stupních vítězů se dále umístily paní Jana Křůmalová a paní Lenka Šimečková.
V průběhu odpoledne proběhl také košt ovocných
a bylinných likérů a pro malé cukráře byl připraven
sladký koutek, kde si mohli dozdobit muffiny dle
vlastní fantazie. Buchtování jistě potěšilo všechny
mlsné jazýčky.
V adventní době se Želetické ženy vypravily do
Kyjova na koncert VÁNOCE JSOU TADY – GRANDE
MORAVIA Ladislava Pavluše. Tento kulturní zážitek
byl pomyslnou tečkou za bohatou nabídkou akcí

uspořádaných naším sdružením v roce 2015.
Na závěr bych chtěla jménem sdružení ŽŽ poděkovat všem, kdo nás podporují v naší činnosti a popřát všem spoluobčanům šťastný nový rok 2016.
Blanka Handlířová

Zájezd do Györu

Zájezd do vídně

Rok 2016
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Z činnosti TJ Sokol Želetice
Dovolte nám, abychom zhodnotili činnost TJ Sokol Želetice
v roce 2015. Úvodem bychom
chtěli připomenout, že TJ Sokol Želetice je členem Fotbalové
asociace České Republiky (FAČR)
a členem České Unie Sportu
(ČUS), které jsou nástupnické
organizace bývalých organizací
ČMFS a ČSTV. Členství v těchto
organizacích je podmíněno placením členských příspěvků za
každého člena. Za dospělého člena se platí 200,- Kč příspěvek do
FAČR a 50,- Kč do ČUS. Členské
příspěvky do samotné organizace
TJ Sokol Želetice jsme sice zrušili
a členové platí pouze příspěvky
do FAČR a ČUS, ale placení příspěvků je jedna z věcí, která činí
naši organizaci čím dál tím menší.
Pro udržení organizovaného fotbalu musíme dokonce za některé
členy tyto příspěvky platit a doufat, že se nám tyto vynaložené
prostředky vrátí v podobě dotací,
které se většinou rozdělují podle počtu členů. Bohužel se nám
nedaří přesvědčit bývalé členy,
že být členem se vyplatí. Každý
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člen má totiž jako bonus kartu plnou slev v obchodech včetně až
korunové slevy na benzín u 200
čerpacích stanic v celé ČR. Více se
o slevách pro naše členy dočtete
na internetových stránkách www.
bytclenemsevyplati.cz. Aktuálně
má TJ Sokol Želetice „pouze“ 65
aktivních členů. Z toho je 23 fotbalistů dospělých a 24 fotbalistů
v mládežnických kategoriích. Pokud máte zájem se vrátit do organizace, anebo nově vstoupit, rádi
vás uvítáme.
Naší hlavní činností je organizovaný fotbal a to především
mužstvo dospělých. V roce 2015
jsme jako každý rok začali zimní
přípravou, kterou vedl staronový trenér Zdeněk Kellner. Ten se
jako trenér do mužstva vrátil po
pěti letech. V mužstvu se objevilo
několik nových hráčů ze Ždánic,
ale jak se později ukázalo,
jejich zájem a docházka
postupně vyprchala. I díky
tomu a díky odchodu některých našich hráčů na
hostování se v jarní části
sezóny vůbec nedařilo. To

zapříčinilo další vlnu
nezájmu ze strany
hráčů a fanoušků a vyvolalo to
radikální řešení z naší strany pro
další sezónu. Tím se stalo spojení
se sousedními Nenkovicemi. Od
podzimní části hraje naše mužstvo mužů jako TJ Sokol Nenkovice B. Jde sice jen o technickou
změnu několikrát marně vysvětlovanou, ale pro některé patrioticky založené želečáky to byl nepřijatelný fakt a záminka k jejich
hlubší ignoraci fotbalu v Želeticích. Fotbalově i po stránce zázemí pro diváky se fotbal na podzim
velmi zlepšil. Trenérem se stal starosta Nenkovic a náš bývalý hráč
Petr Zálešák. Ten svým osobitým
charizma působí na hráče velmi
pozitivně a vyvolal u nich zájem
a radost ze hry. Spolupráce s Nenkovicemi se na podzim stále rozví-
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jí a na konečné hodnocení tohoto
zkušebního období si musíme
počkat do skončení sezóny. Jedinou nemilou věcí je však fatální
nezájem občanů Želetic navštívit
fotbalové utkání. Na každé utkání
byl připraven slosovatelný zpravodaj, kde hodnota cen do tomboly několikrát převyšuje výtěžek
z prodeje zpravodajů, na každém
utkání je otevřeno občerstvení
s možností zakoupení čerstvě
vyuzených uzenin. To vše je však
málo, rekordně nízká návštěva
v utkání se Svatobořicemi, kde na
začátku utkání byli na našem stadionu přítomni pouze čtyři diváci,
je fatálně zdrcující. Právě v nejméně navštěvovaných utkání jsme
nejvíce excelovali. Bohužel i hráči
hrají fotbal pro diváky a bez jejich
podpory budou mít stále snahu
jít jinam, kde jejich výkony budou
lépe oceněny.
Další činností, která je však
opomíjená ještě více jak fotbal
dospělých, je fotbal mládeže. Jelikož je dětí stále méně, jsme nuceni v tomto ohledu spolupracovat s okolními oddíly. Pro udržení
alespoň jednoho mládežnického
mužstva v Želeticích jsme udělali
maximum. Díky především trenérovi Petrovi Sázavskému se u nás
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staráme o mužstvo starší přípravky. Jedná se o kategorii hráčů od 8
do 10 let. Další kategorie zabezpečujeme u našich spolupracujících
oddílů. Mužstvo starší přípravky,
které nyní jako jediné mužstvo
nese název TJ Sokol Želetice, dělá
naší obci čest a dobré jméno. V
zimě jsme se zúčastnili halových
turnajů ve Ždánicích, kde jsme
byli rovnocennými soupeři všem
v této skupině. V podzimní části
naše mužstvo působí jako sdružené mužstvo s mužstvem KOVO
Ždánice. Toto spojení je velmi
silné a i díky tomu je TJ Sokol Želetice aktuálně na prvním místě
v okresní soutěži.
V roce 2015 jsme se zapojili
jako každý rok do kulturního dění
v obci. Pořádali
jsme již tradiční
pomlázkovou zábavu, spolupracovali jsme při
pořádání hodů
a k dalším úspěšným akcím se dá
přiřadit i tradiční turnaj v malé
kopané, kterého
se letos zúčastnilo více jak 100
fotbalistů v osmi
týmech. Novou

akcí byl turnaj pro nefotbalisty,
ženy a děti BivojCup 2015, který
se setkal s dobrým ohlasem a jistě
i v roce 2016 tuto akci zopakujeme.
V loňském roce proběhlo v našem areálu také několik významných akcí z hlediska zlepšování
fotbalového prostředí. Z rozpočtu
Jihomoravského kraje jsme získali
dotaci ve výši 153 tisíc Kč na automatické zavlažování hřiště a to
bylo v létě úspěšně nainstalováno
a spuštěno. Fotbal prošel fotbalovou revolucí, kdy je nutné zápisy
z utkání a další agendu vést přes
informační systém na internetu.
Ve spolupráci z obcí se nám podařilo zabezpečit požadavek na
připojení k internetu a výpočetní
techniku. Zprovoznili jsme po letech rozhlas na hřišti zakoupením
a nainstalováním nové rozhlasové
ústředny. Veškeré dění okolo naší
organizace je publikováno a aktualizováno na našich internetových
stránkách www.sokolzeletice.cz
nebo www.pripravka.eu .
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili
jakýmkoliv způsobem. Děkujeme
členům za jejich pilnou práci pro
naši TJ Sokol Želetice. Do roku
2016 přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Výkonný výbor TJ Sokol Želetice
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Jamboree v Japonsku
Na přelomu července a srpna 2015 se nedaleko
japonského města jménem Yamaguchi uskutečnilo světové setkání skautů – Jamboree. Jamboree
je akce, která se koná jednou za čtyři roky, a na níž
se sejdou výpravy skautů a skautek z celého světa.
Japonského Jamboree se zúčastnilo přes 33 tisíc
skautů ze 152 zemí. A já jsem byla jednou z nich.
Protože skauti musí něco vydržet, nečekal nás po
příjezdu na místo žádný hotel, ale jen stany, které
jsme si navíc sami stavěli. Bydleli jsme v klasických
českých podsadách, které jsou pro jiné národy raritou, a tak byly vděčným objektem k fotografování.

Jedním z nejzajímavějších programů byl výlet do
Hirošimy, kde jsme si prohlédli památník a muzeum
obětí svržení atomové bomby na toto město. Na fotografii je Atomový dóm, budova bývalé pošty, jedna z mála, která výbuch přežila.

Po skončení Jamboree někteří z českých skautů
strávili ještě pár dní u japonských rodin. Měli jsme
tak možnost prohlédnout si Tokio a ochutnat skutečně tradiční japonská jídla a poznat tradiční japonský
způsob stolování, mimochodem dost nepohodlný.
Z programu nás nejprve čekal zahajovací ceremoniál. Na ten jsme museli přijít ve skautském kroji;
na většinu ostatních programů už jsme kroje nenosili. V dalších dnech nás čekalo poznávání japonské
přírody a kultury prostřednictvím her, při nichž jsme
se seznamovali s výpravami z jiných zemí, a proý
střednictvím výletů
do okolí.
Po téměř třech týdnech v zemi vycházejícího
slunce jsme se vydali domů. Plní zážitků a nových
zkušeností. Více o Jamboree v Japonsku a celém výletě, kde jsem Japoncům pomocí fotek a videí mimochodem prezentovala i naše Želetice, se můžete
dovědět na přednášce, která proběhne 12.února
v místní knihovně.

Anna Handlířová
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Ohlédnutí za činností želetických zahrádkářů v roce 2015
V uplynulém roce vsadili želetičtí zahrádkáři na osvědčené a v průběhu roku uspořádali hned několik
už tradičních akcí. Tou první byly
zabíjačkové hody. V únoru se po
páté rozvoněli místním kulturním
domem, jelítka, jitrnice, pikantní
žebra a ovar. A jak se ke správné
zabijačce patří pro návštěvníky,
kteří poseděli a pochutnali, byl připravený taky svařák a něco sladkého na zub.
Odměnou po jarních pracích na
zahrádkách a ve vinohradech bylo
grilování prasete. Akci, na které se
scházejí u dobrého jídla a pití za-
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hrádkáři, jejich rodinní příslušníci
a také příznivci jsme poprvé uspořádali na farním dvoře a využili tak
zázemí zrenovované fary.
V červnu jsme se pak po důsledné přípravě zúčastnili společně s dalšími sedmi týmy souboje
o nejlepší želetický guláš. Rozhodnout o tom kdo nejlépe uvařil
a především dochutil toto původem maďarské jídlo, nebylo pro
porotu složenou ze všech návštěvníků rozhodně lehké. Pomyslnou
zlatou medaili nakonec získalo
družstvo hasičů. Ale ani my jsme
se nenechali zahanbit a společně
s týmem „odstěhovalců“ odcházeli se stříbrným a bronzovým
oceněním. Soutěže
o nejchutnější guláš
se pravidelně nejen
účastníme, ale společně s obecním úřadem
se podílíme na jejím
pořádání.
K nejoblíbenějším
a také nejnavštěvovanějším akcím v Želeticích patří hodová

ochutnávka vín. Ani loni jsme proto neponechali nic náhodě a pro
milovníky vína zajistili nejen od
místních vinařů 425 vzorků vín.
K tanci zahrála oblíbená cimbálová
muzika Vacenovjáci.
Aby vína z poslední úrody
odolávala nemocem, ve sklepech
dobře dozrála a všem chutnala,
neopomenuli jsme je poslední listopadovou sobotu posvětit. Žehnání téměř dvou stovek vzorků vín
se ujal PharmDr. Mgr. Josef Šedivý
O.Cr., velmistr Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Po
společné modlitbě a přípitku následovala ochutnávka.
Všechny tyto akce hodláme
uspořádat i v letošním roce a proto si Vás již nyní dovolím pozvat
k posezení u dobrého jídla a pití.
Závěrem bych nám všem také
rád to toho letošního roku popřál
hlavně zdraví a hodně sil nejen pro
práci na zahradách a ve vinohradech, ale také abychom se mohli
v hojném počtu setkávat nejen na
našich akcích. Všem příznivcům
děkujeme za podoru.
L. Bednařík
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Společenská kronika
Narození v roce 2015

Zemřelí v roce 2015

Vratislav Lysoněk
Vinka Blahová

Jan Závodský, 64 let
Jiří Kuchta, 65 let
Josef Horák, 82 let
Marie Kopečková, 86 let
Marie Chromečková, 83 let

Jubilanti v roce 2016
50 let
Kellner Zdeněk
Svatoňová Lenka
Havlíková Zdenka
Radvan Josef
Macháčková Jaroslava
Živělová Eva
Měsíčková Anna

70 let
Radvanová Vlasta
Planetová Jiřina
Bohátková Pavla
Přikrylová Františka
Kolomazník Jiří
Remeš Antonín
Přikryl František

60 let
Procházka Josef
Chromý František
Procházka Vít
Sedlářová Anna
Dufková Anna
Provazník Jaroslav
Kuchtová Vlasta
Bednařík Luděk
Kosík Jaroslav

75 let
Sukopová Věra
Rozsypalová Ludmila
Kozman Miroslav
Vlachová Ludmila
Jandorová Božena
Vaclová Marta
Španěl Jan

80 let
Rovnerová Helena
Živělová Ludmila

85 let
Müllerová Ludmila
Dobrovolná Ludmila
Chromá Ludmila

90 let
Capitová Marie

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
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Oprava střechy farního kostela

Motýl Emanuel tentokrát bez
Makové panenky

Adventní tvořivé dílny

Vědomostní soutěž pro děti - vystoupení mažoretek

Vědomostní soutěž pro děti – soustředění před soutěží

Zpravodaj Želetic

Dýňové odpoledne v mateřské škole

Kam se na nás hrabe Praha. My máme
taky velký tunel, ale Blanka to
asi nebude!

Chvilka napětí před zapálením ohně
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