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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
Určitě si mnoho z nás klade otázku, jaký bude rok 2017 – bude dobrý nebo špatný? Odpověď nikdo
z nás asi nezná, ale určitě ji budeme
znát na konci kalendářního roku.
Úspěch či neúspěch závisí i na úhlu
pohledu každého jednotlivce, protože každý z nás má jiné hodnocení
a jiné priority. S určitostí ale můžeme říci, že nás začátek roku 2017
překvapil nebývale silnými mrazy.
Na druhou stranu si ale myslím, že
je to v měsíci lednu naprosto normální a přirozený jev, protože v roce
2016 jsme měli všichni možnost na
svých zahradách poznat, co dokáže
teplá zima a pozdní jarní mrazy.
O uplynulém kalendářním roce
by si mohla sousta z vás myslet, že
se v obci téměř nic neděje, ale z pozice starosty si myslím, že jsme udělali spoustu práce, která ale bohužel
někdy není na první pohled vidět.
Podle mého názoru velmi významnou záležitostí je výkup pozemku u lesa pro bytovou výstavbu.
Obec má již zpracován projekt na
výstavbu inženýrských sítí a v současné době čekáme na vydání stavebního povolení. Ještě probíhají
jednání se společností EON, která
na vlastní náklady zajišťuje rozšíření
elektrické sítě do této lokality. Neméně důležitou záležitostí je příprava realizace mnoho let odkládané
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akce – Průtah Želetice. V tomto případě se jedná o kompletní rekonstrukci vozovky od hlavní křižovatky
ke hřbitovu včetně výstavby chodníku. Tuto akci projekčně připravuje
Správa a údržba silnic Hodonín
Od návštěvníků knihovny mám
velmi pozitivní reakce na nové regály v knihovně, které jsme pořídili
za pomoci dotací z Jihomoravského
kraje. Tímto jsme naprosto změnili
vzhled vnitřních prostor knihovny
a v tomto roce bychom chtěli prostory ještě vybavit chybějícím nábytkem a zařízením – nové vstupní
dveře, nová křesla, stolky, koutek
pro děti. Za pomoci krajských dotací obec pořizovala v roce 2016 i součásti ke krojům. Chlapcům jsme
nechali vyrobit čtyři páry vysokých
kožených botů, děvčata si nechala
ušít čtyři krojky. Členům mužského
pěveckého sboru, který se rozrostl
o nové členy, jsme pořídili nové černé klobouky. Snad tímto počinem
přispějeme alespoň trochu k udržení lidových tradic a zachování
krojů v obci. Pokud byste měli zájem o přehlídku nejenom místních
krojů, přijďte v sobotu 11.února do
kulturního domu na Krojovaný ples.
Nezahálíme ani v oblasti sportu.
V loňském roce se podařilo TJ Sokol za vydatné pomoci krajských
a obecních dotací vybudovat v areálu hřiště vrtanou studnu, která by
měla sloužit pro zálivku trávy na
hřišti. Jenom pro informaci uvádím, že hloubka studny je 60 met-

rů a při prováděné týdenní čerpací
zkoušce jsme čerpali 60 m3 vody
denně. V září jsme zdárně dokončili
přípravu projektové dokumentace
na výstavbu víceúčelového hřiště.
V dnešní době probíhá stavební řízení a začínáme se ohlížet po vhodných dotačních titulech, které by
nám se samotnou realizací projektu
pomohli.
V podzimních měsících podávala obec dvě žádosti o dotace na zamýšlené záměry. V prvním případě
se jedná o výstavbu podkroví v budově obecního úřadu, kde by měly
vzniknout prostory pro spolkovou
činnost a setkávání občanů. Ve druhém případě se jednalo o mezinárodní projekt se slovenským partnerem, jehož výsledkem by měla
být úprava venkovního prostranství
u kostela a části farní zahrady.
Realizovaných nebo připravovaných akcí v obci je ale více. O mnohých z nich se ještě v tomto zpravodaji dočtete. Osobně hodnotím
rok 2016 jako úspěšný. Jsem velmi
rád, že je v naší obci stále spousta
lidí, kteří se zajímají o společenský
život, dokážou přijít s připomínkou
nejenom kritickou, ale i pochvalnou a jsou ochotni pomoci druhým.
Těmto lidem patří velký dík a uznání. Všem čtenářům těchto řádků
přeji do života spoustu elánu, hodně zdraví, alespoň trochu obyčejného lidského štěstí, lidského porozumění a osobní pohody.
Pavel Planeta, starosta
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Výsledky voleb v obci Želetice do zastupitelstva
Jihomoravského kraje konaných ve dnech 7.-8.10.2016
Celkový počet voličů
Vydaných obálek
Platné hlasy
1.
2.
12.
21.
23.

429
187
182

Volte pravý blok
ODS
ČSSD
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu

1
5
38
10
18

24.
30.
37.
45.
52.
75.
78.
87.

KDU – ČSL
ANO 2011
KSČM
Moravané
Svobodní a soukromníci
DSSS-Imigranty a islám v ČR nechceme
Koalice Svoboda a přímá demokracie+SPO
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“

51
24
17
4
1
1
4
8

Výsledky voleb do Senátu v obci Želetice
konaných ve dnech 7.-8.10.2016
Celkový počet voličů
Vydaných obálek
Platné hlasy

429
184
170

Výsledky 2.kola voleb do Senátu
v obci Želetice konaných ve dnech
14.-15.10.2016

Květoslav Přibyl
Anna Hubáčková
Josef Zimovčák
Zdeněk Škromach
Jana Bačíková
Vítězslav Krabička
Ján Lahvička

2
59
29
38
14
14
14

Celkový počet voličů
Vydaných obálek
Platné hlasy

430
120
120

Anna Hubáčková
Zdeněk Škromach

83
37

Problematika odpadů
Tak jako v mnoha předchozích
zpravodajích, tak i zde si dovolím
napsat několik řádek o problematice odpadového hospodářství
v obci. A na úvod samozřejmě musím napsat – pokud nebudeme
více třídit, může se stát, že budeme
platit více. Nakonec možná někdy
více platit budeme, protože stát
připravuje zvýšení zákonem stanovených poplatků, jejichž výši není
nikdo z nás schopen ovlivnit. Co ale
můžeme ovlivnit, je množství komunálního odpadu, který vyprodukujeme. Z výsledků, které mám od
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společnosti EKOR, můžu konstatovat, že v roce 2016 kleslo množství
komunálního odpadu v obci o 4,3
tuny, což je potěšující informace.
Problémem ovšem zůstává kvalita vytříděného odpadu! Někdy
mám při pohledu na kontejnery na
separovaný odpad dojem, že máme
v obci smetiště. Mnoho občanů
nosí ke kontejnerům odpad, který
tam nemá co dělat. Je opravdu tak
těžké si přečíst informační letáky
na jednotlivých kontejnerech, abychom se dověděli, jaký odpad do
kontejneru patří a jaký ne? Je velice

Turistický batoh plný odpadu
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jednoduché „smetiště“ u kontejnerů udělat. Já jsem se odpadu zbavil
a dále mě to nezajímá! Uvědomte si
ale, že někdo musí toto smetí uklidit, protože do separovaného sběru nepatří! A to je samozřejmě další
zbytečná práce a zbytečné finanční
náklady. Obec vybudovala v roce
2016 dvě nová místa na kontejnery
na tříděný odpad. Zároveň jsme pořídili tašky, které byli do domácností zdarma rozdány. Chtěli bychom
těmito kroky přispět k větší osvětě
a samozřejmě neustále zvyšovat
množství vytříděného odpadu. To
ale bez vaší pomoci nedokážeme!
Proto bych chtěl všechny obyvatele

vyzvat! Třiďte více, ale třiďte tak, jak
se má!
Druhým velkým problémem
v obci je bioodpad. Svoz bioodpadu byl v obci zaveden v roce 2014.
Hlavní myšlenkou při zavádění
tohoto sběru bylo, aby bioodpad
nekončil v komunálním odpadu.
Postupem doby mám pocit, že
mnoho občanů tuto myšlenku nepochopilo. Za rok 2016 byl nárůst
množství bioodpadu vzhledem
k roku 2015 o více jak 13 tun! V penězích přestavuje toto navýšení
částku 25.000,- Kč! Problém není
v popelnicích, které máte doma, ale
v kontejneru, do kterého můžou

Mobilní WC? Do kterého kontejneru asi patří?

všichni bioodpad vozit. Tam je nárůst množství obrovský.
Při pohledu ke kontejneru na
bioodpad mám někdy dojem, že
snad obec pořádá závody, kdo přiveze nejvíce bioodpadu, protože
kontejner se mnohdy naplnil během jediného odpoledne! Považuji
za naprosto zbytečné vozit do kontejneru bioodpad ze záhumenek.
To opravdu neumíme tuto zeleň
zlikvidovat jinak? Tímto samozřejmě nechci dávat návody na vznik
černých skládek, ale zkusme se
zamyslet, než něco povezeme do
kontejneru, jestli je nezbytně nutné
to tam vozit. Co jsme dělali s bioodpadem do doby, než stál v obci
kontejner? Je velice jednoduché
nabízené služby využívat, ale musíme si uvědomit, že veškeré služby
něco stojí.
V obecním zastupitelstvu panuje u problematiky odpadů shoda.
Snažíme se cenu za svoz odpadů
nezvyšovat, naopak bychom ji rádi
snížili, pokud k tomu bude správný
důvod. Záleží opravdu jenom na
každém z nás, jak budeme třídit
a kolik komunálního odpadu dokážeme vyprodukovat.
Pavel Planeta, starosta

Cyklostezka Ždánicko
Velké množství obyvatel Želetic jsem měl možnost vidět ve čtvrtek 16.června 2016 ve Ždánicích.
Konalo se zde slavnostní otevření závěrečné 3.etapy
cyklostezky Ždánicko. Jsem přesvědčen o tom, že
většina návštěvníků této akce přijela do Ždánic právě
po nové cyklostezce.
Kolem cyklostezky bylo již hodně napsáno nebo
řečeno. Bude nám trvat ještě minimálně půl roku, než
bude mít mikroregion všechny dotace řádně vyúčtovány, ale tuto stavbu, která je místními i přespolními
návštěvníky vnímána velmi pozitivně, nám už nikdo
nevezme. A protože už sám nevím, o čem bych měl
ještě psát, napíšu pár řádků o historii železniční dráhy,
Rok 2017

Začátek výstavby - tudy jednou povede
cyklostezka
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na jejímž místě cyklostezky vznikla a tím jsme možná
začali psát novou historii…
Když byl v roce 1864 otevřen ve Ždánicích cukrovar, začala se řešit problematika jeho zásobování.
K tomuto měla sloužit železniční trať Čejč – Ždánice,
jejíž stavba byla dokončena v roce 1908 a 6.února
1909 se dráha stala veřejnou s pravidelným provozem. Během své existence se dráha několikrát potýkala s existenčními problémy. První zlomový okamžik
přišel v roce 1925, kdy byl uzavřen ždánický cukrovar
a dráha tak ztratila hlavní smysl své existence. V roce
1936 byla doprava v úseku Klobouky u Brna – Ždánice pro malou frekvenci na nějakou dobu zastavena.
V poválečném období se dráha dostala na vrchol svého rozvoje. Když 9.června 1970 zasáhla okolí Ždánic
blesková povodeň, byla dráha velmi poničena a její
nové zprovoznění nebylo vůbec snadné.
Nástup popřevratových devadesátých let znamenal omezování železniční dopravy, což postihlo i dráhu Čejč – Ždánice. Doprava se omezovala a 22.května
1998 vyjel poslední vlak pravidelné osobní dopravy.
Když se v letech 2002 – 2003 utlumovala výroba ve
ždánické Šroubárně, došlo v roce 2003 i ke zrušení nákladní dopravy v úseku Uhřice – Ždánice. Úplně poslední vlak v tomto úseku projel 14.října 2006.
Dne 3.listopadu 2006 nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení trati v úseku Uhřice – Ždánice a v létě 2008
je vydáno povolení k odstranění stavby dráhy a jejích
budov.
V tomto období ale již probíhají jednání Mikroregionu Ždánicko se Správou železniční dopravní
cesty. Mikroregion má snahu získat zrušenou trať do
svého vlastnictví a vybudovat zde cyklostezku. Tato
snaha je korunována úspěchem. V roce 2009 je nejdříve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která

Nejrizikovější místo na cyklostezce – křížení se
silnicí I/54
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umožnila mikroregionu zahájit práce na odstranění
železničního svršku a byly zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace. Dne 11.února 2011 je
podepsána samotná kupní smlouva, na základě které
Mikroregion Ždánicko získal zrušenou dráhu včetně
pozemků do svého vlastnictví. V prosinci 2013 bylo
vydáno stavební povolení na výstavbu Cyklostezky
Ždánicko a začátkem roku 2014 vypsal mikroregion
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z důvodu finančních možností mikroregionu je nutné rozdělit
stavbu cyklostezky do tří etap. Mikroregionu se podařilo zajistit na výstavbu všech etap dotace z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury a Jihomoravského kraje.
Dne 4.9.2014 proběhlo předání staveniště zhotoviteli stavby a 19.5.2015 byla slavnostně otevřena 1.etapa cyklostezky v úseku Želetice – Dražůvky.
V témže roce probíhá i výstavba etapy druhé v úseku
Uhřice – Želetice. Tato etapa je uvedena do provozu
v říjnu 2015. V roce 2016 proběhla výstavba poslední
3.etapy v úseku Dražůvky – Ždánice. Dne 30.června
2016 došlo ze strany zhotovitele stavby k předání dokončeného posledního úseku stavby, takže se dá říci,
že stavba trvala 22 měsíců.
Cyklostezka Ždánicko vede v místě bývalé železniční trati z Uhřic do Ždánic a je dlouhá 9016 m.
Celkové náklady na výstavbu představovaly částku 49 615 576,-Kč. Celková dotace z rozpočtu SFDI
byla ve výši 39 648 356,- Kč, dotace z rozpočtu JMK
6 001 437,- Kč. Zbylou částku ve výši 3 965 783,- Kč
hradil Mikroregion Ždánicko ze svého rozpočtu.
Mikroregion Ždánicko sdružuje 9 obcí - Násedlovice, Dambořice, Uhřice, Žarošice, Archlebov, Ždánice,
Lovčice, Dražůvky a Želetice.
Pavel Planeta, starosta

Slavnostní otevření 3.etapy cyklostezky
Ždánicko
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Přeshraniční spolupráce
V loňském roce jsme začali intenzivně rozvíjet družbu s obyvateli Slovenské obce Veľké Ripňany.
V sobotu 11.června přijela do naší
obce asi dvacetičlenná návštěva
ze Slovenska. Během sobotního
odpoledne jsme jim představili
obec a pak jsme se všichni vydali na hřiště, kde probíhala soutěž
Želetický guláš. Toto kuchařské
klání se jim velmi líbilo a velmi
vážně uvažovali o tom, jestli by
něco podobného nemohli uspořádat v jejich obci. Během večerního programu jsme si s nimi mohli
popovídat o běžných radostech
a starostech, které život přináší.
Následně jsme pro ně měli na neděli připravený výlet do Slavkova
u Brna a na Mohylu míru. Historie
napoleonských válek je velmi zaujala a byli velmi rádi, že tato místa mohli navštívit.
Na podzim jsme byli opět pozváni do Veľkých Ripňan, abychom se v termínu 30.9. – 2.10.
zúčastnili velkého mezinárodního setkání družebních obcí. Tentokrát jsme už vypravili rovnou
autobus, protože zájemců byl dostatek. Program na Slovensku byl
opravdu bohatý. Na připraveném
výletě jsme se dověděli, že Móric
Beňovský byl významný cestovatel. Také jsme navštívili muzeum
v rodném domě M.R.Štefánika
a jeho mohylu na Bradle. Během
společenského večera sklidil velký úspěch mužský pěvecký sbor,
jehož členové se zájezdu zúčastnili. Dle slov některých z nich pak
nechybělo mnoho, aby naučili
zpívat česky členy srbského pěveckého sboru.
Myslím si, že setkání na Slovensku bylo velmi zdařilé, což mě
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potvrdí jistě i všichni jeho účastníci. Setkání s obyvateli slovenské obce má jednu obrovskou
výhodu, protože nepotřebujeme
tlumočníka. Z dob federace je
nám slovenština důvěrně známá.
Pouze u mladší generace jsem si
všiml určitých drobných „jazykových nedostatků“ v dorozumívá-

ní, které ale dokázali velmi rychle
odstranit.
V zastupitelstvu jsme se domlouvali, že bychom chtěli v Želeticích uspořádat také takové
„velké mezinárodní setkání“ Nechali jsme si vypracovat projekt,
na základě kterého jsme žádali
o dotace. Bohužel před vánocemi

Návštěva z Veľkých Ripňan ve Slavkově u Brna

Návštěva z Veľkých Ripňan v místním muzeu
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nám přišlo vyrozumění, že projekt
nebyl doporučen k financování.
Tato skutečnost ale určitě nebrání dalšímu společnému setkávání.
Nejbližší setkání by mělo proběhnout v sobotu 11.února na Krojovaném plese v Želeticích, kde
máme přislíbenu účast z Veľkých
Ripňan. Určitě přijedou děvčata
v krojích a předvedou nám svůj
temperament, což bude určitě
hezkým zpestřením večera.
Abychom se ale jenom nebavili, tak jsme se slovenskou stranou v rámci dotačního programu
Interreg vymysleli společný projekt. Ten je zaměřen na propagaci
památek v obci a rozvoj cestovního ruchu. V rámci tohoto projektu bychom chtěli u cyklostezky a u kostela umístit informační

tabule, ze kterých by se mohli
turisté a všichni návštěvníci obce
dovědět informace nejenom
o historii obce, ale i současnosti.
Mezi kostelem a farou by mělo

dojít k úpravě tohoto prostranství
a mělo by zde vzniknout „místo
odpočinku“. Snad budeme s tímto
projektem úspěšní.
Pavel Planeta, starosta

Přivítání ve Veľkých Ripňanech

Společná fotografie ze zájezdu do Veľkých Ripňan
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Hospodaření obce v roce 2016
Statistické údaje k 31.12.2016
Počet obyvatel
ženy
muži
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet dětí zapsaných v MŠ

501
254
247
6
8
15

Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

5,558 mil. Kč
7,091 mil. Kč

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

5,851 mil. Kč
6,515 mil. Kč

Stav účtu k 31.12.2016
Výše úvěru k 31.12.2016

2.727.892,- Kč
827.927,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2017
Příjmy
Výdaje

5,867 mil. Kč
6,749 mil. Kč

Územní plán Želetice
Dne 6.června 2016 schválilo zastupitelstvo obce vydání nového
územního plánu Želetice. Jedná
se o hlavní rozvojový dokument
každé obce. Po téměř dvou letech
práce má obec platný územní
plán. Pokud by obec územní plán
neměla, byla by v obci složitá jakákoli nová výstavba. Územní plán
řeší způsob využití území – určuje

plochy, na kterých je možné stavět
a stanovuje regulativy jednotlivých ploch. Laicky bychom mohli říci, že územní plán v obecné
rovině určuje, k jakému účelu je
možné pozemky použít, co je na
pozemku dovoleno a co naopak
zakázáno. Oproti dříve platnému
územnímu došlo v novém k některým změnám rozvojových ploch

– tyto plochy jsou určeny buď
pro bytovou výstavbu, nebo pro
výstavbu občanské vybavenosti. Pokud by měl někdo zájem do
nového územního plánu nahlížet,
je tento uložen v listinné podobě
na obecním úřadě. Je samozřejmě
přístupný i v elektronické podobě
na webových stránkách obce pod
záložkou Územní plán.

Průtah obce
V jarních měsících roku 2016 si určitě mnozí z vás
v týdeníky Slovácko přečetli, že rada Jihomoravského
kraje schválila přidělení finanční prostředků na investice na rok 2016 u silnic druhých a třetích tříd. Mezi
jmenovanými záměry byl uveden i ten náš „Želetice-průtah obce“. Tato informace byla určitě potěšující, ale
velmi nepřesná. Finanční prostředky na tuto investiční
akci byly možná v nedostatečné výši, ale přesto vyčleněny. Problém nastal v tom, že Správa a údržba silnic
Hodonín (SÚS) neměla tuto akci projekčně připravenou. Proto bylo následně vypsáno výběrové řízení na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Koncept této dokumentace je v současné době
vytvořen a bude se dotčenými orgány připomínkovat.
Přípravu projektu sice zajišťuje SÚS, ale projekt saRok 2017

mozřejmě s obcí konzultuje. V rámci projektu by měla
být vybudována nová vozovka od hlavní křižovatky ke
hřbitovu. Pro obec toto do budoucna znamená podílet se finančně na vybudování chodníku podél této komunikace, vybudování zastávek autobusů a výstavbě
parkovacích míst u hřbitova, která by měla v rámci projektu vzniknout. Dle dostupných informací SÚS je tato
stavba zahrnuta v plánech kraje na rok 2017. Krajská
rada bude schvalovat příspěvky na výstavby silnic na
jaře tohoto roku. V případě schválení finančních prostředků na tuto akci by měla výstavba proběhnout ještě do konce kalendářního roku.
Velkým problémem v tomto úseku byl nevyhovující
stav kanalizace a skutečnost, že tato kanalizační větev
by se měla do budoucna postavit celá nová. Z tohoto
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důvodu jsem začal jednat se společností VaK Hodonín,
která je vlastníkem kanalizace. Jsem velmi rád, že jsme
se dohodli na tom, že VaK Hodonín postaví v tomto
úseku kanalizaci v délce 500 m novou. Tato kanalizace
by měla v případě budoucí výstavby ČOV sloužit pro
připojení obce Nenkovice na kanalizační síť. Výstavba
kanalizace by měla proběhnout před samotnou výstavbou nové komunikace.
Doufám, že se vše stihne podle plánu a do konce

roku budeme mít v obci kus nové vozovky. Byl by to určitě velký přínos nejenom pro řidiče, ale i pro pěší, kteří
by mohli k návštěvě hřbitova využívat nový chodník.
Obec plánuje provést společně s chodníkem i výstavbu místní komunikace v délce 70 m, která se napojuje
na hlavní silnici. Tuto komunikaci jsme chtěli budovat
v roce 2016, ale vzhledem k nastalým skutečnostem
jsme její výstavbu prozatím nerealizovali.
Pavel Planeta, starosta

Poruchová služba EON, VaK Hodonín a RWE
Rád bych touto cestou požádal
všechny obyvatele obce, aby v případě nenadálého výpadku elektrické energie kontaktovali telefonicky přímo správce sítě, společnost
EON, a to na telefonu 800 225 577.
Protože je obec napájena ze dvou
trafostanic, tak nemusím ani vědět, že nějaký výpadek elektrické
energie na druhém konci obce je.
Také nedokážu odpovídat na otázky typu co, a kde se porouchalo a
kdy to bude opraveno. Pokud mě

někdo z obyvatel obce zavolá, tak
na poruchovou službu samozřejmě telefonuji. Na tuto linku může
zavolat kdokoli, operátor si nahlášený problém poznačí a začne jej
řešit.
V případě problémů s vodou
z vodovodu (voda nepoteče vůbec nebo poteče nekvalitní, porucha nebo poškození vodovodu)
můžete volat na telefonní číslo
800 800 825, což je dispečink společnosti VaK Hodonín.

V případě problémů s dodávkou plynu, především v případě
jakéhokoli úniku plynu, volejte pohotovostní linku 1239.
Uvedená telefonní čísla zde uvádím především proto, abyste si je
poznačili a v případě problémů věděli, kam se můžete obrátit. Může
se totiž stát, že se mě nedovoláte a
v případě úniku plynu nebo stříkající vody z vodovodu by mohl vzniknout závažnější problém.
Pavel Planeta, starosta

Nová bytová výstavba
Jak jsem už avizoval dříve, připravuje obec pozemky pro bytovou výstavbu u lesa. Na základě zastavovací
studie, kterou jsme si nechali zpracovat, by zde mělo
vzniknout 7 stavebních míst pro rodinné domy. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení na
výstavbu inženýrských sítí – vodovod, kanalizace a plynovod, které bude financovat obec. Také probíhají jednání se společností EON, která si na své náklady bude
zajišťovat rozšíření elektrické sítě do této lokality. Zde
vznikly určité problémy, protože stávající elektrická síť
není schopna připojení tolika domů zvládnout. Bude
proto nutné položit do země nový kabel, který povede
od obecního úřadu k lesu. Zde nastává největší problém, protože dotčené předzahrádky před domy jsou
ve vlastnictví majitelů domů. Se všemi dotčenými vlastníky proběhlo společné jednání, na kterém jim byl problém objasněn, a byli požádáni o vyslovení souhlasu se
stavbou. Po tomto jednání věřím, že se akce bez větších
problémů uskuteční.
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Předpokládáme, že v průběhu roku by měla být obec
schopna začít uzavírat se zájemci smlouvy na prodej pozemků. Prozatím jsme v obecním zastupitelstvu neřešili
konečnou cenu, ani podmínky prodeje. Určité představy
máme, chtěli bychom samozřejmě nabízet pozemky za
„rozumnou cenu“. Dovolím si tvrdit, že hlavní podmínkou obce ve smlouvě bude, aby zájemce, kterému bude
pozemek prodán, do určité doby postavil dům, zkolaudoval ho a přihlásil se v něm k trvalému pobytu. Tento
systém by měl mít pro obec v budoucnu přínos v podobě většího počtu obyvatel. Nechtěli bychom v žádném
případě prodávat pozemky překupníkům, kteří by je
koupily, domy by nepostavily, ale následně by pozemky
s tučným ziskem prodaly dále. Pokud byste měli o stavební pozemky zájem, nebo věděli o někom, kdo zájem
má, neváhejte se ozvat. Pokud by někdo chtěl znát bližší
informace o připravované výstavbě, neváhejte a kontaktujte mě, rád vám na vaše dotazy odpovím.
Pavel Planeta, starosta
Rok 2017
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Program rozvoje obce (PRO)
V roce 2016 jsme zpracovávali Program rozvoje
obce. Tomuto předcházelo na podzim roku 2015 dotazníkové šetření a veřejné setkání s obyvateli obce.
Zde každý mohl sdělit své podněty a připomínky –
co se mu v obci líbí, co se mu nelíbí, jaké projekty by
bylo vhodné v budoucnu v obci uskutečnit. Veškeré
tyto připomínky byly v Programu rozvoje obce zohledněny.
Obec měla již dříve zpracovány rozvojové plány,
vždy v listinné podobě. Na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj je nutné mít tento dokument
zpracován v podobě digitální. Ministerstvo k tomuto
účelu vytvořilo webovou aplikaci, ve které musel být

PRO kompletně zpracován. Tento dokument popisuje život a dění v obci, vystihuje silné a slabé stránky
obce a v návrhové části stanovuje priority, které by
se měly v obci realizovat. Dokument je zpracován na
období let 2017 – 2024. Dle sdělení z ministerstva by
měli všichni poskytovatelé dotací kontrolovat, zda
budou obecní žádosti o dotace v souladu s Programem rozvoje obce. Práce na tomto dokumentu byly
ukončeny 14.listopadu 2016, kdy obecní zastupitelstvo dokončený dokument schválilo. Dokument je
pro zájemce k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě, nebo v elektronické podobě na webových
stránkách obce.

Co možná nevíte
V 70. letech 20. století dostal sovatel Jan Herben (1857-1936) se G. Masaryka, redigoval časopis Čas.
Jan Procházka (1912-1995) ze Žele- narodil v nedalekých Brumovicích. Jeho tvorba (nejznámější dílo „Kraj
tic č. 142 jeden z dopisů od svého Byl blízkým přítelem prezidenta T. beze stínů“ a „Do třetího a čtvrtépřítele a spolužáka pana
ho pokolení“) se obrací
Jaroslava Vlacha ze Šternprávě k jeho rodným mísberka. Pan Vlach (+ 1995),
tům. Zde také zmiňuje
rodák ze Žarošic, byl a je
obec Želetice, místo odznámý nejen svojí pubkud pocházeli jeho dávní
likační činností, ale i vypředkové.
sokou úrovní odborné
Podle Jaroslava Vlacha
práce v oblasti historie,
zapůjčila manželka Jana
národopisu, knihovnictví
Herbena fotografii Šohaje
a informatiky. Organizoze Želetic (možná svého
val kulturní život v Žapředka) Mikuláši Alšovi.
rošicích a dal podnět ke
Ten tuto postavu překresvzniku
vlastivědného
lil a jednu z těchto kreseb
kroužku v Žarošicích. Úplvěnoval paní Herbenové.
ná bibliografie Jaroslava
Obrázek je opatřen jeho
Vlacha obsahuje téměř
podpisem. Není však zná600 titulů.
mo, že by Mikuláš Aleš
Ve zmiňovaném donáš kraj někdy navštívil.
pise zaslal kopii obrázku
Jeho „Šohaj ze Želetic“
Mikuláše Alše s názvem však patří k právě tak ty„Šohaj ze Želetic“. V dopipickým postavám, které
se také vše popisuje a vyztvárňoval, a které jsou
světluje. Originální kresba
známé nejen dospělým,
podle Jaroslava Vlacha
ale i dětem.
pochází z pozůstalosti
Irena Planetová,
rodiny Herbenových. Spikronikářka
Rok 2017

11

Zpravodaj Želetic

Pošta Partner
V loňském zpravodaji jsem psal,
že Česká pošta připravuje změnu provozování svých poboček.
Dnes můžu s jistotou napsat, že
tato změna nastane 1.dubna 2017.
Někteří by si mohli myslet, že je
to apríl, ale není. Přesně od tohoto dne se stane provozovatelem
pobočky pošty v Želeticích obec
Želetice. Pobočka pak ponese název Pošta Partner. Určitě se všichni
ptáte, jak se nás tento nový systém
dotkne? Byl bych velmi potěšen,

pokud by všichni, kteří budou pobočku navštěvovat, žádnou změnu nepoznali, nebo pouze změnu
k lepšímu. Všechny služby, které
pošta v dnešní době v Želeticích
poskytuje, zde budou zachovány i
v budoucnu. Pobočka pošty bude
nadále fungovat ve stávajících prostorách v budově obecního úřadu
a měli byste se nadále setkávat
s usměvavou Evou Bělohoubkovou, která zde bude zaměstnaná
nadále. Pro obec to samozřejmě

znamená další finanční výdaje,
protože finanční příspěvek, který
bude Česká pošta obci na základě
smlouvy poskytovat, v žádném případě nepokryje veškeré provozní
náklady. V zastupitelstvu jsme ale
na provozování dohodli, protože
bereme provoz pošty jako službu
obyvatelům. Samozřejmě až určitý čas ukáže, jestli naše představy
o provozu a výpočty nákladů byly
správné, nebo ne.
Pavel Planeta, starosta

Mateřská škola Želetice
Rok s rokem se sešel a už tu
máme nový rok 2017. V každém
kalendářním roce se hlavními
prázdninami dělí v mateřské škole dva školní roky. Jeden v červnu
končí a nový v září začíná. Nejdříve bych se ráda vrátila k prvnímu
pololetí roku 2016, v kterém nám
ukončilo docházku 6 předškoláků,
ale zato bylo naplněno bohatými
prožitky ze spousty zajímavých činností, aktivit, tvoření, divadelních a
hudebních vystoupení jako bylymaňáskové představení divadla
Sluníčko z Prostějova, výchovný
koncert hudební skupiny Marbo
z Brna, navštívili jsme s předškoláky1.třídu ZŠ Nenkovice a společně strávili vyučovací hodinu. Dále
jsme pro děti připravili „Pyžamový
rej“, Den země, divadlo „Pohádka
ze mlýna aneb Nebojte se hastrmanů“, zábavné odpoledne ke
Dni dětí „Žijeme zdravě a bezpečně“, besídku pro maminky k jejich
svátku Dni matek a navštívili jsme
Místní knihovnu. Divadelní kroužek ZŠ Nenkovice se představil
s pohádkou pro děti „O štěstí a kráse“. Spolu s rodiči jsme se setkali na
12

velikonočním tvořivém odpoledni
a Dětském karnevalu.
Pravidelně jsme navštěvovali s velkou radostí keramickou
dílnu Hliněnka, ve které pod dětskými ručkami vznikala překrásná díla z keramické hlíny. Velkým
úspěchem byl dětmi navštěvován
kroužek angličtiny „ Hrajeme si
s angličtinou“ pod vedením paní
Renaty Blahové. Na školní výlet
do Strážnice s vyhlídkovou plav-

bou lodí po Baťově kanálu a prohlídkou Skanzenu - „Jak se dříve
žilo a bydlelo“ jsme vyrazili spolu
s našimi přespolními kamarády z
Archlebova, Věteřova a Dražůvek.
Konec školního roku patřil rozloučení s předškoláky, tentokrát pod
názvem „Indiánské odpoledne“
a vystoupení dětí na Farní dvorní
slavnosti.
Během prázdnin se za finanční
podpory obce vymalovala jídelna

Rok 2017

Zpravodaj Želetic
s ložnicí, malá herna a kuchyň. Do
malé herny k zútulnění prostředí
přibyly 3 masivní regály. V ložnici
došlo k prodloužení topných těles.
Nový školní rok nám začal 1. září
s 15 dětmi a novou funkcí asistent pedagoga, kterou vykonává
v dopoledních hodinách Bc. Ivana
Měsíčková. Hned první společnou
akcí, kterou jsme odstartovali činnost, bylo Dýňové odpoledne. Rodiče a děti svými úžasnými výtvory
vyzdobily prostranství před vstupní branou do školky a táborákem
ukončili akci. Dalšími kulturními
akcemi pokračovala divadélka
Květinka z Břeclavi a maňásková
pohádka divadla Sluníčko z Prostějova. V měsíci listopadu nám přibyla nová kamarádka, takže počet
dětí se navýšil na 16.
V předvánočním čase se nejdříve připravujeme s obavami
a strachem na návštěvu Mikuláše,
Anděla a čerty. S bohatou mikulášskou nadílkou strach opadne a nastává velké očekávání, jestli na nás
ten Ježíšek nezapomene a něco
z přáníček pro děti přinese? Nezapomněl a přinesl dětem spoustu
dárků. Kalendářní rok jsme ukončili tanečním vystoupením propojeným básničkami o sněhulácích,
vánocích a vločkách při akci Zpívání u vánočního stromu.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem, kdo finančními a materiálními dary vypomáhají naší školce.
Další poděkování patří občanům,
kteří vytěženou částkou ze sběru
starého papíru přispěli na činnost
školky. Vážíme si každé pomoci,
spolupráce s rodiči, se ZŠ, ale především podpory obce.
Do nového roku si dovolím za
všechny ze školky popřát všem
především hodně zdraví, pohody,
radosti, úspěchů a úsměvů.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka
Rok 2017
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Keramická dílna Hliněnka
V září vstoupila místní keramická dílna do druhého
roku své činnosti a stále se těší náklonnosti malých
i velkých výtvarníků. Kromě pravidelných kroužků
proběhlo v loňském roce také celodenní tvoření. Pro
velký zájem, se kterým se setkalo, jsme se rozhodly
tuto akci znovu uspořádat a rozšířit o společné tvoření rodičů s dětmi. Některé výrobky z naší dílny jste
si mohli prohlédnout v rámci výstavy u příležitosti

10. výročí založení místního muzea. Jiné zakoupit na
předvánočním jarmarku na Farním dvoře. Zisk z prodeje bude použit na nákup pomůcek a potřeb do dílny, které se snažíme stále rozšiřovat.
Tímto děkujeme za veškerou podporu a do nového roku přejeme nejen spoustu kreativních nápadů,
ale vše dobré. Budeme se těšit na společné tvoření
v Hliněnce!

Pro letošní rok připravujeme:
keramika pro děti

každý čtvrtek

16.00 - 18.00

keramika pro dospělé

každý pátek

18.00 - 20.00

celodenní keramické tvoření

21. ledna

10. 00 - 15.00

tvoření pro rodiče s dětmi

21. ledna

15.00 - 17.00

výroba skleněného šperku

březen - termín bude upřesněn

Farní ohlédnutí
Rok ve farnosti začíná farním
plesem,v roce 2016 jsme se sešli
již po XIII.K tanci i poslechu hrála
VoničkaV-band z Hovoran, nachystána byla již tradiční bohatá
tombola,bar s míchanými nápoji a
půlnoční překvapení,v kterém excelovali sourozenci Jakešovi. Velmi
mile nás překvapila vysoká účast
návštěvníků. Výtěžek z tohoto plesu ve výši 42 731,-Kč byl použit na
opravu střechy věže farního kostela.
Všem dárcům, sponzorům a
těm, kteří tento ples nachystali,
ale i Vám všem, kteří jste přišli patří
,,Pán Bůh zaplať “.
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V letošním roce se uskuteční
Farní ples v sobotu 28.ledna na KD
v Nenkovicích, hrát bude opět Vonička V-band a o zábavu se postarají pořádající nenkovjáci.
Na konci června se uskutečnila
již tradiční Farní dvorní slavnost,
setkání nejen farníků ale i všech
lidí dobré vůle.
Lákadlem je bohatý program,největší potlesk si zasloužila želetská školčata, krátké doprovodné
,,tancování“ pana faráře společné
vystoupení chlapů ze Želetic a
Strážovic, místní krojovaná chasa,
Monika Koutná se svými pejsky a
závěrečná scénka o příchodu prv-

ních želečáků do našeho kraje. Tahákem je i bar s míchanými nápoji,
tombola a domácí pečené cukroví.
Ale hitem byl prodej tří 10kg uzených kýt na grilu. A tady patří velké
poděkování dvěma želetským rodinám, které tyto kýty zaplatily.
Výtěžek ve výši 34 595,-Kč byl
použit na opravu střechy kostela
v Želeticích a kaple ve Strážovicích. Letos se Farní dvorní slavnost
uskuteční v sobotu 24.června a
bude jubilejní-desátá. Takže shlédnete to nej za posledních 10 let. Srdečně Vás všechny zveme !
Na konci září putují místní farníci na pouť do Žarošic. Je to naše

Rok 2017

Zpravodaj Želetic
Zásvětná pouť k Panně Marii na
toto pro nás velmi vzácné poutní místo.A snad by stála za úvahu
slova jedné zbožné žarošské farnice:,,Máte jednu z nejkrásnějších
zásvětných poutí,proč tedy nejdete i průvodem na Zlatou sobotu?“
Vím,že to ve farnosti želetické není
zvykem, ale…..Věřím,že to bude
téma do debat a k přemýšlení a to
nejen u kostela.
Od srpna 2016 odešel do
farnosti Židenice v Brně p.Josef Večeřa, se kterým jsme se
důstojně rozloučili při hodové
mši svaté. Místo něho nastoupil
novokněz Jaroslav Laštovička.
Narodil se 16.2 1989 v Poličce,
vyrůstal v obci Míchov u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou,
absolvoval učební obor s maturitou
umělecký truhlář v Rosicích u Brna

a CMTF UP v Olomouci, roční jáhenskou praxi vykonal ve Znojmě,
ordinován na kněze dne 25. června 2016 v Brně a ustanoven farním
vikářem ve farnostech Žarošice,
Archlebov a Želetice u Kyjova.
V loňském roce se pokračovalo v opravách farního kostela, na
řadě byla střecha věže. Celková
částka na opravu byla 585 000,-Kč.
Ministerstvo kultury přispělo částkou 220 000,-Kč,Jihomoravský kraj
125 000,-Kč,obec Želetice 80 000,Kč a zbývajících 160 000,-Kč uhradila farnost .
V rámci této opravy se i vyměnila okna u zvonů (hrozila vypadnutím),
zrekonstruoval se kříž na věži-velké díky patří mistru kovářskému Karlovi Valianovi. Pozlacení nechala provést firma Báča z Poličky,

která provádí opravu střechy.
Na zvonici se vyměnila i prkenná podlaha. Při prosincovém
jarmarku byla věž zpřístupněna
a byl jsem velmi mile překvapen
zájmem o komentovanou prohlídku zvonice. Po této zkušenosti je
možno si u mě domluvit i soukromou prohlídku zvonice.
Na závěr bych Vám chtěl popřát
do Nového roku hodně štěstí, lásky a domácí i pracovní pohody.
Ať Vás provází celým rokem pohlazení a úsměv vašich nejbližších.
Bělohoubek Jiří

Opravený kříž z věže kostela

Rok 2017

15

Zpravodaj Želetic

Farní charita Želetice
Leden ve farnosti ale i v obci je ve znamení Tříkrálové sbírky. V roce 2016 se u nás vybralo rekordních 18 731,-Kč a to spolu s výtěžky ostatních farních
obcí (Nenkovice, Stavěšice, Strážovice) překonalo
částku 60 tisíc a to o 71 Kč.
Tříkrálová sbírka v roce 2016 byla rekordní, celkem
se v celé republice vybralo 97 651 016,-Kč, zúčastnilo
se jí přes 50 000 koledníčků a je největší dobrovolnickou akcí u nás.
A snad i něco málo z historie této sbírky. V západní
liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na západě i východě
slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři,
duchovní a žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K

+ M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové
poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C +
M + B +) se běžně vykládá jako jména králů, ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus
mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto
domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše
letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha
svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály. Jednotliví králové často symbolizují různá
období lidského života, jeden z nich bývá zobrazován jako mladík, další jako muž a třetí jako stařec.
Podle dalších výkladů symbolizují jména tři centra
starověkého Východu: Kašpar (Caspar) je jméno aramejského nebo perského původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské jméno Melichar znamená
„král je světlo” a Baltazar, jméno babylonského původu, vyjadřuje přání „Bůh ať ochraňuje krále”.
Mezi aktivity místní charity patří již pravidelná
sbírka ošacení, obuvi a domácích potřeb na místní faře, která se v letošním roce uskuteční v sobotu
16.září dopoledne. Charita také domluvila umístění
kontejneru na ošacení u obecního úřadu.
Na závěr ještě jednou velké poděkování všem
místním za pomoc, ale hlavně koledníčkům a jejich
vedoucím při Tříkrálové sbírce.
Do Nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a ten hřejivý pocit u srdíčka, když pomůžete někomu potřebnému.
Třeba i prostřednictvím místní Farní Charity Želetice
Jiří Bělohoubek

Želetičtí krojovaní v roce 2016
Našim krojovaným začíná taneční sezona již v lednu, kdy se
vydávají na řadu krojovaných plesů. V tomto roce jsme se vypravili
tančit moravskou besedu, na již
tradiční krojovaný ples do Šardic.
V Šardicích tančíme již po pěknou
řádku let, a jsme tam zváni také
v roce 2017. Také jsme se zúčastnili
16

krojovaného plesu Mikroregionu
„Babí lom“, který se konal v sousední vesničce Násedlovice. Ve velkém svátečním kroji jsme zavítali i
do nedalekých Hovoran.
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 tomto roce se
nám vydařily opravdu velice moc.
Týká se to zejména velké účasti
Rok 2017
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krojovaných a to převážně mladších členů. Na nedělním programu
zatančilo českou besedu dvanáct
krojovaných párů. Také v průvodu
se objevila spousta krojovaných,
kterým bych tímto chtěla poděkovat. Jelikož chceme nadále udržovat tradice, tak bychom tímto
chtěli požádat o rozšíření našich
krojovaných řad dalšími členy, aby
se želetická chasa dále rozrůstala a
obohatila se o nové mladší členy.
V tomto roce naše obec dostala
dotace na ušití čtyř malých krojků
a také čtyř párů krojových pánských bot. Krojky nám ušila paní
Kamencová ze Stavěšic. Byl to sice
běh na dlouhou trať, ale vše dobře dopadlo a krojky byly ušity. Je
velice důležité, aby se tato tradice
nadále udržovala a dále se rozvíjela. Jelikož každý doma kroj, do
kterého by se oblékl, nemá. Ušití
pánských krojových bot se zhostil
pan Tureček z Lanžhota. Velký dík
také patří našemu starostovi, který
se zasloužil o získání dotace na ušití těchto krásných věcí.
Krojovaná chasa ve spolupráci a hlavně pod záštitou místního
obecního úřadu pořádá svůj první krojový ples, který se koná 11.
února v místním kulturním domě
v Želeticích. Na tomto krojovaném
plese zatančí moravskou besedu

místní želetická chasa. Spolu se želetickou chasou zatančí ještě chasa
z Násedlovic a ze Šardic. Krojovaný
ples nám zpříjemní velmi známá
dechová kapela Šardičanka, která na plese zahraje k poslechu a
k tanci a přispěje také k dobré náladě a zábavě. Bude připravena
bohatá tombola a bohaté občerstvení. Pevně věříme, že na ples dorazí spousta místních i přespolních
návštěvníků. Svou účast přislíbili i
občané naší družební obce z Velkých Ripňan. Tímto bychom Vás
rádi pozvali na želetický krojovaný
ples.
Závěrem tohoto článku bych
chtěla jménem svým i všech kro-

jovaných 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 červencové Vás
za všechny krojované srdečně
zvu, kde nám k poslechu a hlavně k tanci zahraje dechová hudba
Dambořanka.
Za želetické krojované
Hana Svobodová

Hody 2016 – rozloučení s P. Josefem Večeřou

Krojovaní na plese v Hovoranech

Rok 2017
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Myslivecký spolek Želetice
V loňském roce naše sdružení již tradičně uspořádalo dvoje střelby, z toho jedny s mezinárodní účastí,
tzv. Příhraniční ligu. I v této konkurenci naši střelci
dobře obstáli a umístili se v první desítce.
Co se týče samotné střelnice, pokračujeme v jejím
vylepšování. V letošním roce plánujeme obnovu venkovního posezení, která by měla pro střelce i diváky
přinést větší komfort.
Na počátku léta se náš už osvědčený kuchařský
tým zúčastnil místního gulášového klání nejen s dobrým gulášem, ale i netradiční přílohou, což gurmáni
v publiku velmi ocenili.
V loňském roce členové našeho MS Antonín Remeš a Jaroslav Foukal starší výborně připravili své psy
na zkoušky norníků a barvářů a tak všichni tři psi tyto
zkoušky složili s úspěchem.
Vzhledem k tomu, že počet drobné zvěře stále
strmě klesá, budou takto vycvičení psi třeba k lovu

škodné a černé zvěře. Na Masných kopcích se loni
podařilo ulovit 3 kusy černé, musím zde však podotknout, že černá se zde vyskytuje víceméně vzácně.
MS v loňském roce realizovalo 3 hony, vzhledem
k počtu drobné zvěře se jedná spíše o pěknou procházku a společenskou událost. Na jednom z honů
naše lovce kontrolovala Policie ČR a jako vždy měli
všichni střelci zbraně i doklady v pořádku a žádný
z účastníků v době trvání honu nepožil alkohol.
V letošní tuhé zimě přikrmujeme veškerou zvěř ,
aby se jara dočkala v dobré kondici. Část krmení jsme
pořídili z vlastních prostředků a část jsme dostali darem od manželů Slováčkových, za což jim tímto děkujeme.
Vážení spoluobčané, do roku 2017 Vám jménem
MS Želetice přeju hodně štěstí , zdraví a spokojenosti.
Ladislav Kučera,
předseda MS Želetice

Výstavba rybníku
Obec připravuje za vydatné pomoci Státního pozemkového úřadu v Hodoníně výstavbu rybníku.
Tento rybník by se měl nacházet na soutoku potoku Trkmanka a Močárkového potoka. Výměra vodní
plochy by měla být 2 ha. V současné době probíhají
projekční práce, které by měly být hotové do konce
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měsíce června. Následně se bude Státní pozemkový
úřad snažit zajistit finanční prostředky na realizaci
samotné výstavby rybníku, která je plánována na rok
2018. Veškeré náklady na zpracování projektové dokumentace a samotnou výstavbu by měl v plné výši
hradit Státní pozemkový úřad.

Rok 2017

Zpravodaj Želetic

Činnost zahrádkářů v roce 2016
I když už jsme směle vstoupili
do roku 2017, rád bych se v krátkosti poohlédnul za činností želetických Zahrádkářů v roce uplynulém. V loňském roce, stejně tak
jako v letech předchozích jsme
„vsadili na jistotu“ a uspořádali
několik už tradičních a spoluobčany hojně navštěvovaných akcí.
Všechny se nesly v duchu dobrého jídla a pití.
Hned v únoru se kulturním
domem opět rozvoněly
škvarky, jitrnice a tlačenky. Ochutnat zabíjačkové speciality a posedět u
svařáku došli nejen domácí, ale i přespolní. Nevynechali jsme ani příležitost porovnat naše
kuchařské dovednosti
se zástupci ostatních
spolků a zapojili se do
soutěže o nejlepší želetický guláš. Ani tentokrát
jsme nezůstali zahanbeni a umístili se společně
s hasiči na prvním místě.
Nutno dodat, že konku-
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rence byla opravdu veliká a všem
se tato původem maďarská specialita opravdu povedla.
Hody by si málokdo představil
bez ochutnávky vín. Ta poslední
byla skutečně úspěšná. Takovou
návštěvnost jsme popravdě řečeno ani nečekali, ale nenechali
jsme se zaskočit a návštěvníkům
nabídli celkem 424 vzorků vín.
Hlavně nad ránem pak přišli vhod
utopenci, nakládaný hermelín,

domácí klobásy a kvašáky. Ani
tentokrát se ochutnávka neobešla bez cimbálové muziky z Vacenovic.
Konec zahrádkářského roku
pak vyvrcholil svěcením mladých
vín. Duchovní správce P. Josef Pohanka požehnal mladým vínům,
aby se jim vyhýbaly všelijaké nešvary a hlavně, aby všem chutnala. Zároveň se ujal také posvěcení
nové sochy svatého Urbana, patrona vinařů a vinohradníků. Ta pochází z rukou
lidového řezbáře Jožo
Šimka z Makova.
Těší nás zájem nejen
o naše aktivity, ale také
to, že se postupně naše
řady rozšiřují o nové členy. Závěrem bych rád
popřál všem spoluobčanům, aby ten rok 2017,
byl rokem úspěšným
a abychom se i nadále
mohli ve zdraví setkávat
při nejrůznějších společenských akcích.
Luděk Bednařík
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Želetice v roce 2016
Hlavním účelem spolku TJ Sokol Želetice bylo, tak jako v každém roce, zapojení se do sportovních akcí pořádaných fotbalovou
asociací. Jelikož fotbalová sezóna
začíná podzimem a končí jarem,
můžeme poslední rok hodnotit
jako konec minulé sezóny 201516 a polovinu sezóny nové 201617.
Konec minulé sezóny 201516 byl ve znamení spolupráce
s okolními oddíly. Muži hráli sice
v Želeticích, ale pod názvem TJ
Sokol Nenkovice B. To mělo své
výhody i nevýhody a také své příznivce a odpůrce. Tuto spolupráci
se rozhodli zástupci Nenkovic dál
neprodloužit. Konečné umístění
Nenkovic B bylo na předposledním místě IV.třídy.
V nové sezóně jsme museli
bojovat se změnou přestupního
řádu. Nový přestupní řád, platný
od minulého června, totiž dovoluje přestup hráčů i bez souhlasu mateřského oddílu. Zavedl se
volný pohyb hráčů v červnu, kdy
každý může, v tomto měsíci, přestoupit kam chce za tabulkovou
cenu, a zrušil pojem hostování.
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V červnu náš klub tedy opustilo
neuvěřitelných 10 hráčů z kategorie dospělých a všichni mládežníci, kteří chtěli hrát fotbal v okolních oddílech, které mají mužstva
v jejich věkové kategorii. Na druhou stranu se nám podařilo, na
volný přestup, získat 3 fotbalisty.
V době podávání přihlášky však
byla situace s počtem hráčů dost
špatná a nejistá zda budeme moci
vůbec hrát důstojně nějakou soutěž. Naštěstí okresní svaz udělal
reorganizaci soutěží a místo nepopulárních IV.tříd udělal tři III.třídy a tím jsme se dostali do skupiny s normálním počtem mužstev
a všechny v okolí Kyjovska. Tím
jsme mohli nabídnout fotbalistům jednak dobré podmínky, ale i
zajímavou soutěž ve III.třídě. Mužstvo nyní hraje opět jako TJ Sokol
Želetice. Začali ho trénovat otec
se synem Tomáš a Marek Luskač
za asistence zkušeného hráče Milana Macháčka, který se opět vrátil
do sestavy. Díky příchodu dalších
pěti nových hráčů včetně Marka
Luskače z Hodonína se mužstvo
mohlo pyšnit dostatečným počtem hráčů. Čím se však nemohlo

pyšnit, byly výsledky
několika prvních zápasů v nové sezóně proti silným
soupeřům hrající v minulém roce
horní polovinu tabulky o třídu
vyšší soutěže. V polovině sezóny
se k nám však vrátil brankář Šimeček a od té doby se výsledky
zlepšovaly. V konečné tabulce po
podzimu jsme za sebou nechali
dva soupeře a umístili jsme se po
polovině soutěže na 11.místě. Do
druhé poloviny sezóny zatím neplánujeme velké změny, ale snad
se nám podaří získat nějakou
posilu. Podstatné změny mohou
přijít opět až v době volného pohybu hráčů v červnu. Snad se nám
podaří udržet fotbalisty i pro další
sezóny.
V minulé sezóně 2015-16 jsme
měli přihlášené ještě jedno mužstvo mládeže, které hrálo pod
názvem TJ Sokol Želetice, ale
bylo sdruženým mužstvem s TJ
KOVO Ždánice. Tomuto mužstvu
se podařilo vyhrát okresní soutěž
skupinu A. V nadstavbové části
vybojovalo nádherné třetí místo.
Do další sezóny jsme již žádné
mužstvo mládeže nepřihlašovali,
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protože jsme neměli dostatečný
počet hráčů k bezproblémovému zdolání nějaké soutěže. Jelikož výhledově se nezdá, že by se
situace s počtem mládeže nebo
jejich zájmu o fotbal, měla nějak
měnit, předpokládáme, že to bylo
na dlouho poslední mužstvo mládeže v Želeticích. Pro budoucnost
fotbalu to znamená čím dál tím
víc spoléhat na hotové přespolní
hráče, kteří si nezahrají vyšší soutěže v jejich obcích.
Další náplní naší organizace
bylo jako každý rok pořádání některých kulturních nebo sportovních akcí nad rámec fotbalových
soutěží. Pořádání zábavy na velikonoce apod. nás stojí značné úsilí
a mrzí nás nízký zájem našich spoluobčanů. Absolutní katastrofou
byl turnaj pro nefotbalisty, ženy
a děti Bivojcup, který v roce 2015
měl velký úspěch, ale loni jakoby
ho všichni ignorovali. Děti nehrály
vůbec, ženy také ne a turnaj nakonec museli hrát i aktivní fotbalisti, aby se vůbec mohl uskutečnit.
Veškerý výtěžek z těchto akcí vynakládáme na údržbu a chod tělovýchovných zařízení na hřišti a
na náklady spojené s organizací
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soutěžních utkání. V žádném případě nepodporujeme fotbalovou
prostituci, tj. to, když nehrají hráči fotbal z lásky, ale pro peníze. U
nás si dokonce hráči musí přispívat na sportovní vybavení, které
jsme loni pořizovali.
Přáli bychom si, abychom měli
fanoušky, kteří své fotbalisty, pomezního a třeba i funkcionáře, budou brát s respektem a v jejich činnosti je budou povzbuzovat a ne
jim jenom nadávat. Vždyť sehnat
dobrovolníka na nějakou funkci
je čím dál těžší právě kvůli tomu,

aby se nedostal do palby kritiky a i
neslušných nadávek. Prosím uvědomte si, že nejde o placené profesionály, o kterých slýcháte ve
zprávách v televizi a od kterých se
očekávají jiné výkony. Myslíme, že
těch rozumných je víc a dostatek
na to, aby se pokusili vytvořit příjemnou atmosféru během utkání.
Doufáme, že k tomu naši fotbalisti
přispějí svým nasazením a zlepšenými výsledky.
Co se týká našeho sportovního
areálu, tak jsme úspěšně žádali o
dotaci na hloubkový vrt pro zdroj
vody na zalévání. Tato částka byla
nemalá, ale časem se jistě projeví
v úspoře vody z vodovodu a hlavně v kvalitě naší travnaté plochy.
Jistě by se tato akce nepodařila
zrealizovat bez podpory obce, za
což jí patří velký dík.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem našim členům,
hráčům a funkcionářům, protože
odvádějí mnohdy velmi obětavou
činnost. Dále všem, kteří nějakým
způsobem pomohli našemu spolku v činnosti.
V roce 2017 mnoho úspěchů,
zdraví a spokojenosti přeje TJ Sokol Želetice
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Společenská kronika
Narození v roce 2016

Zemřelí v roce 2016

Ema Křůmalová
Michal Macháček
Fabian Urbánek
Metoděj Kröner
Zuzana Malíková
Barbora Benešová

Jaromír Sendler, 72 let
Josef Radvan, 71 let
Jiří Koutný, 67 let
Jiřina Kučerová, 86 let
Anežka Kosíková, 92 let

Jubilanti v roce 2017
50 let
Skalický Václav
Mareček Štěpán
Hrabal Josef
Slavíček Michal
Dížková Jiřina
Gavendová Jana
Hrabalová Lenka
Crha Miroslav
Čurejová Eva
60 let
Pohanková Alena
Pohanka Libor
Říha Karel
Karvay Libor

70 let
Dudová Marie
Planetová Ludmila
Dudová Jaroslava
Paterová Anna
Hnilica Viktor
Malíková Jitka
Otáhal František
Valian Josef
Kantner František
Brídl Antonín
Valianová Marie

75 let
Svobodová Jiřina
Marada František
Malík Jan
Žižka Bohumil
Španělová Anežka
Macháčková Marie
Procházka Jan
Dobeš Jaroslav
80 let
Němcová Ludmila
Zemanová Anežka
Planeta Jiří
Vlach Jan
95 let
Provazník Jaroslav

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
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Nové regály v místní knihovně

Stavění stanů někdy připomíná mraveniště

Výšlap k rybníku Nynek v Nenkovicích

Vrtání studny na hřišti

Vzorná ukázka mezinárodní spolupráce

Výstava keramiky v místním muzeu

Zpravodaj Želetic

Pohled do krajiny ze střechy věže kostela

Mezinárodní střelecké závody
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