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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
starý rok 2017 je už nějakou
dobu pouhou historií. Pojďme se
krátce společně podívat, jaký ten
minulý rok byl a pokusme se hádat, co nás čeká v roce novém.
Naší planetě se opět nevyhnuly přírodní katastrofy ve formě povodní,
záplav nebo ničivých požárů. Je to
něco, s čím se musí neustále počítat a kromě provádění včasných
a účinných preventivních opatření
a nácviku záchranných prací s tím
nemůžeme nic dělat. Horší však
jsou katastrofy, které si lidé způsobují sami. Opět jsme byli svědky několika ničivých válečných konfliktů,
jejichž hlavní příčinou jsou důvody
náboženské. Většina válek je vedena
mezi stoupenci jednotlivých odnoží
islámu, případně proti příslušníkům
jiných náboženství. Jednou z forem
tohoto boje je i terorismus, se kterým se budeme v budoucnu zřejmě
nadále setkávat. Pro Západ a ostatní civilizovaný svět zůstane i v dalších letech islám největší hrozbou.
V České republice to byly spíše katastrofy politického a společenského
charakteru. Podzimní parlamentní
volby nás o tom zřejmě přesvědčily.
Tradiční politické strany ve volbách
utrpěly porážku, do popředí se naopak dostala nová politická hnutí.
Při sledování některých zpráv jsem

si musel položit otázku, jestli téhle
zemi vládne ještě prezident, nebo
nejmenovaný tiskový mluvčí.
Pro všechny obce bylo potěšující zprávou, že došlo v roce 2017
ke schválení změn v rozpočtovém
určení daní, čímž se daňové příjmy
obcí od roku 2018 navýšily. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že se
naši vrcholní političtí představitelé
předháněli v tom, kolik nových povinností pro obce vymyslí a schválí.
Dle názoru mnoha starostů jsou to
věci naprosto zbytečné a zatěžující.
Pokud by se snad někomu v tomto státě podařilo snížit narůstající
byrokracii a administrativu, museli
bychom ho navrhnout na Nobelovu cenu.
A jak vypadal rok 2017 u nás
v Želeticích ?
Z investičních akcí se nám především podařilo v lokalitě u lesa
provést výstavbu inženýrských sítí
a začít prodávat pozemky pro bytovou výstavbu. Také jsme začali
s přípravou projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě želítky, kde začala vyrůstat nová bytová výstavba. Samotnou realizaci výstavby těchto sítí
bychom chtěli zvládnout v roce
2018.
V mateřské škole proběhla během letních prázdnin rozsáhlá
oprava vnitřních prostor – především podlah ve třídě a v šatně.

Asi největší stavební akcí byla
výstavba kanalizace, nové hlavní silnice, chodníku ke hřbitovu
a boční místní komunikace.
Z kulturních akcí je třeba zmínit velmi úspěšný Krojovaný ples.
S nápadem na jeho pořádání přišla
krojovaná mládež, která se velkou
měrou podílela i na samotných přípravách plesu a jeho samotné organizaci. Ta toto patří všem velký dík.
Ve dnech 29.9. – 1.10.2017 jsme
se zúčastnili dalšího mezinárodního setkání ve Veľkých Ripňanech
na Slovensku. Toto setkání se neslo tentokrát ve folklorním duchu
a naši krojovaní a mužský sbor
patřili ke hvězdám večera. Slovenským hostitelům patří velký dík,
protože o nás bylo výborně postaráno. Naše obec se snaží získat
dotace na podobné mezinárodní
setkání u nás, ale bohužel jsme byli
v loňském roce s našimi dvěma žádostmi neúspěšní.
Vážení spoluobčané, máme
za sebou rok 2017. Nenechme si
pokazit náladu z toho, co se děje
kolem nás. Pokud se ohlédneme
dozadu a máme možnost si říci,
že jsme podle svých sil a možností
udělali maximum pro sebe, pro své
nejbližší, pro svoji rodinu a přátele,
pro své místo, kde žijeme, pak to
byl rok dobrý. A společně si přejme, aby rok 2018 byl pokud možno
ještě lepší.
Pavel Planeta, starosta

Bytová výstavba u lesa
V jarních měsících měla obec kompletně hotovou
projektovou dokumentaci na vybudování inženýrských sítí pro novou bytovou výstavbu u lesa. Jednalo
se o prodloužení kanalizace, vodovodu, plynovodu,
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Ihned po
vydání stavebního povolení proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Samotné stavební práce
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probíhaly v měsících červenec – září. Stavba byla bez
větších problémů dokončena v termínu. Rozšíření inženýrských sítí představovalo finanční náklady ve výši
1.743.583,- Kč. V dnešní době má obec na prodloužený plynovod, kanalizaci a vodovod vydán kolaudační
souhlas. Pouze u veřejného osvětlení a rozhlasu musíme počkat do jarních měsíců, abychom mohli nově
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vybudované vedení připojit ke stávajícímu vedení,
což proběhne v rámci rozšíření elektrické sítě. V dané
lokalitě totiž stále chybí dobudovat rozvody elektrické energie. Tuto stavbu si projekčně zajišťoval a také
ji bude budovat a financovat provozovatel distribuční
sítě, společnost EON. S touto společností má obec podepsanou smlouvu a rozšíření elektrické sítě by mělo
být hotové do konce dubna 2018.
Všech 7 pozemků je v dnešní době připraveno
k prodeji. Pozemky jsou geodeticky zaměřeny a vytýčeny. Na hranici každého pozemku je vybudována
přípojka plynu a bude zde vybudována i přípojka elektrické energie. Na zasedání
obecního zastupitelstva dne
25.9.2017 jsme schválili návrh kupní smlouvy na prodej
a určili jsme cenu pozemků.
Cena byla stanovena ve výši
370,- Kč/ m2. V návrhu kupní
smlouvy jsou jasně stanoveny požadavky obce, které
bude muset stavebník splnit.
Hlavní prioritou obce je, aby
se na pozemcích začaly stavět domy. Z tohoto důvodu
je ve smlouvě hlavní podmínka, že obec požaduje od
6 let od podpisu smlouvy doložit kolaudační souhlas na
rodinný dům. Tímto bychom
chtěli zamezit případnému
přeprodávání pozemků.

V listopadu obec zveřejnila na své úřední desce
záměr na prodej pozemků. Tento záměr musí obec
dle zákona zveřejnit. Do dnešního dne se ozvali
dva vážní zájemci. Prodej každého pozemku bude
schvalovat obecní zastupitelstvo. Záměr na prodej
bude postupně aktualizován, abychom z něj vyřadily případné prodané pozemky. Pokud by měl někdo
zájem o koupi pozemku, může se informovat přímo
na obecním úřadě nebo zjistí veškeré informace na
úřední desce obce.
Pavel Planeta,
starosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konaných ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Počet oprávněných voličů
Vydané obálky
Platné hlasy
Volební účast
1.
4
7
8
9
10
4

ODS
ČSSD
Starostové a nezávislí
KSČM
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci

429
187
182
65,19%
17
23
16
25
3
6

12
13
14
15
20
21
24
26
27
28
29

Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
KDU-ČSL
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
SPD – Tomio Okamura

2
2
1
21
10
57
59
1
2
1
31
Rok 2018

Zpravodaj Želetic

Výstavba kanalizace a komunikací
V roce 2006 jsem začal vést
první jednání se Správou a údržbou silnic Hodonín o možnosti
opravy silnice III/41924 v obci,
především její části od křižovatky
ke hřbitovu, kde byl stav povrchu vozovky nejhorší. Na těchto
jednáních bylo dohodnuto, že
SÚS Hodonín nechá jako správce
komunikace vypracovat projektovou dokumentaci na tento záměr. Tato dokumentace byla vypracována, ale nepodařilo se nám
ani vyřídit územní rozhodnutí,
protože někteří vlastníci dotčených pozemků odmítli podepsat
smlouvu, umožňující výstavbu
komunikace. V této době totiž sahaly pozemky „na rovinách“ přes
mez až k hlavní komunikaci. Tyto
problémy nám pomohly vyřešit
komplexní pozemkové úpravy
v roce 2010. Celá mez vedle silnice i část pod ní je v současné
době ve vlastnictví obce. Díky
těmto změnám byly provedeny
nezbytné změny v projektové
dokumentaci, především identifikace dotčených pozemků a bylo
vyřízeno právoplatné územní rozhodnutí. Následně jsem se pak
snažil přesvědčit SÚS Hodonín,
aby byla dokončena i projektová

dokumentace pro stavební povolení, na základě které by bylo
možné následně požadovat po
Jihomoravském kraji, jako vlastníku komunikace, samotnou realizaci stavby. Stále jsem ale slyšel
od všech zainteresovaných osob
stejnou odpověď, že nemají peníze.
Až v roce 2016 se naskytla příležitost a oprava silnice III/41924
byla zařazena mezi prioritní stavby na rok 2016 a na tuto stavbu byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu kraje. Ovšem
nastal zde problém s chybějící
projektovou dokumentací. Po
zdlouhavých výběrových řízeních
se podařilo SÚS zajistit projektanta na zhotovení požadované dokumentace. Všem bylo ale jasné,
že se stavba v roce 2016 neuskuteční a bude se přesouvat do roku
2017. Stavba byla od samého začátku rozdělena na dva stavební
objekty. Opravu silnice III/41924
měl finančně zajistit Jihomoravský kraj. Výstavbu chodníku, autobusové čekárny a parkování
u hřbitova měla financovat Obec
Želetice. Obec si navíc připravila projektovou dokumentaci na
vybudování místní komunikace

k domu č.183, kterou chtěla realizovat po dokončení stavebních
prací na hlavní komunikaci.
Aby nebyla situace s opravou
silnice moc jednoduchá, tak do
problému ještě vstoupila společnost Vodovody a kanalizace
Hodonín. Jsou totiž vlastníky
kanalizace pod silnicí směrem
k Nenkovicím. Dle jejich vyjádření k opravě silnice, byla kanalizace v některých místech technicky
nevyhovující a bylo nutné provést
její opravy. Nakonec se mě podařilo s VaK Hodonín dohodnout, že
provedou kompletní obnovu kanalizace od domu č.9 až k Nenko-

Silnice před opravou
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vicím. V projektové dokumentaci
na odkanalizování obcí Želetice,
Nenkovice, Dražůvky bylo totiž
s touto obnovou kanalizace počítáno. Důvodem výstavby této
větve kanalizace byla kromě jejího technického stavu i potřeba
přespádování kanalizace do obce.
Pokud dojde v budoucnu k výstavbě čistírny odpadních vod,
obec Nenkovice se na tuto kanalizaci na okraji obce napojí.
Po všech těchto peripetiích
bylo nakonec dohodnuto, že
VaK Hodonín provedou nejdříve
v obci výstavbu nové kanalizace,
SÚS Hodonín následně provede
opravu silnice III/41924 a nakonec
obec zajistí výstavbu chodníku
včetně parkování u hřbitova. Se
stavbou kanalizace bylo započa-

6

to v červnu. Oproti předpokládaným problémům s tekutými písky probíhala stavba bez větších
problémů. V některých místech
se sice objevily velmi tvrdé pískovce, takže stavba probíhala pomaleji, ale zhotoviteli se podařilo
tyto nástrahy zvládnout. V rámci
této stavby bylo nutné přepojit všechny kanalizační přípojky
z přilehlých domů do nové kanalizace. Stará betonová kanalizace,
která zůstala na svém místě, byla
následně vyplněna cementovým
mlékem.
Stavba kanalizace byla ukončena dle plánu v měsíci srpnu
a ihned začala stavba silnice. Tady
vznikly při stavbě celkem velké
problémy s únosností podloží
vozovky. Místo původně pláno-

vaných 50 cm zeminy bylo nutné
odtěžit 110 cm zeminy a následně
navozit nové konstrukční vrstvy
vozovky z kameniva a štěrkodrti. Silnice sice byla od 1.11. průjezdná, ale nebyl ještě dokončen
zastávkový záliv, takže autobusy
ještě dva týdny zastavovali na
provizorních místech. Během této
doby zhotovitel stavby dodělával
veškeré terénní úpravy kolem silnice.
Obec měla se zhotovitelem
stavby uzavřenu smlouvu na výstavbu chodníku i místní komunikace k domu č.183. Nejdříve
se v listopadu začalo se stavbou
chodníku, abychom zabezpečili bezpečný pohyb chodců. Tuto
výstavbu provázely problémy se
subdodavateli a některé místa na
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chodníku bude zhotovitel v rámci
reklamace na jaře opravovat. U zastávkového zálivu, který slouží pro
oba směry jízdy, byla nainstalována nová prosklená čekárna pro
cestující. Postupně musíme na místo ještě doplnit odpadkové koše.
Následně po dokončení chodníku
přistoupil zhotovitel k výstavbě
místní komunikace. Ve smlouvě
o dílo jsme prodloužili termín zhotovení z konce listopadu na konec
prosince. Tady při stavbě žádné zá-

sadní problémy nenastaly. Nejdříve byla v místě budoucí komunikace vybudována kanalizace, která
bude sloužit pro odvod dešťových
vod. Následně byla vybudována
nová komunikace dle projektové
dokumentace. Protože se daná komunikace nachází na soukromých
pozemcích, bude obec následně
provádět výkupy a směny pozemků, tak jak bylo dohodnuto s jednotlivými vlastníky při podpisu
smluv o provedení stavby.

Doufám, že tato největší stavební akce v obci za posledních
několik let bude všemi vnímána
kladně. Velký dík patří všem obyvatelům obce, kteří museli po
dobu stavby chodit na autobus
na spodní část obce. Možná ještě
větší dík patří obyvatelům domů,
před kterými stavba probíhala.
Někdy měli dost složité se domů
vůbec dostat.
Pavel Planeta,
starosta

Výzkum problematiky samozásobitelství potravinami
v mikroregionu Babí lom
V jarních měsících roku 2017 se obyvatelé Želetic
a dalších obcí sdružených v mikroregionu Babí lom
mohli zapojit do výzkumu Samozásobitelství potravinami na venkově – komparace příměstského a periferního regionu, realizovaného brněnskou pobočkou
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Praha.
Cílem terénního šetření, kterého se prostřednictvím
zodpovězení podrobného dotazníkového formuláře
celkem zúčastnilo 178 respondentů z venkovských
obcí jižní Moravy (z toho 78 z mikroregionu Babí lom,
z toho 20 přímo ze Želetic), byla analýza současného rozsahu samozásobitelských aktivit venkovských
obyvatel s přístupem k půdě (bydlících v rodinných
domech se zahradou). Cílem bylo rovněž porovnat,
nakolik se míra, v jaké se dnešní obyvatelé svým zahrádkám, příp. chovu hospodářských zvířat ještě věnují, liší v typově odlišných regionech (územích s odlišnou věkovou, vzdělanostní strukturou obyvatelstva,
s odlišnou mírou zaměstnanosti apod.). Údaje získané
o samozásobitelství v mikroregionu Babí lom byly
srovnávány s daty z mikroregionu Roketnice v okrese
Brno-venkov. V tomto případě se jedná o území v těsRok 2018

ném zázemí města Brna, které je silně ovlivněné suburbanizací, přílivem mladých z městského prostředí
hledajících nové bydlení v rodinném domě se zahradou. Naopak obyvatelstvo obcí na Kyjovsku i v období
celkového populačního růstu v ČR početně stagnuje
a dlouhodobě demograficky stárne.
Liší se v současné době přístupy venkovských domácností v takto odlišných regionech? Jak velkou část
svých zahrad dnes vlastně obyvatelé venkova vyčleňují pro produkční účely? Kolik procent venkovských
domácností využívá kromě své zahrady i jiný pozemek
k produkčním účelům? Jak velkou plochu lidé intenzivně obhospodařují (ryjí či orají)? Kolik procent venkovských domácností by hospodářská zvířata nikdy
nechovalo? Na řadu otázek souvisejících se samozásobitelstvím ve Vašem mikroregionu můžete najít odpovědi v závěrečné zprávě k projektu, která bude od
února 2018 dlouhodobě k dispozici v Obecní knihovně v Želeticích.
Na tomto místě uvádíme jen několik srovnání, která ukazují na vyšší využívání rodinných zahrad k produkčním účelům v mikroregionu Babí lom oproti
7
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obcím sdruženým v mikroregionu Roketnice na Brněnsku. V mikroregionu Babí lom domácnosti k produkčním účelům průměrně využívaly 51,8 % výměry svých
zahrad (oproti 36,7 % v obcích na Brněnsku), průměrně 35,3 % zaujímala okrasná a relaxační část (oproti

44,4 %), průměrný podíl sporadicky udržovaných či
neudržovaných ploch místních zahrad činil 13 % (oproti 18,7 %). Vyšší podíl místních obyvatel se věnuje také
záhumenkářství, tj. obhospodařování dalšího pozemku
kromě zahrady (37,1 % oproti 23 % na Brněnsku).

Závěrem si dovolujeme ještě jednou poděkovat
občanům Želetic za participaci na našem šetření. Za

kolektiv pracovníků Odd. Lidské zdroje na venkově
z ÚZEI děkuje Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Opravy vnitřních prostor v mateřské škole
O nutnosti oprav v mateřské
škole jsem s paní učitelkou Hrabalovou diskutoval již několik
let. Jednalo se především o problém podlah ve třídě a v šatně.
Podlahy byly velmi nerovné
a PVC krytina na nich začala praskat a rozpadat se. Díky tomu zde
hrozilo nebezpečí úrazu. Na rok
2017 jsme v rozpočtu vyčlenili
finanční prostředky na opravy
v mateřské škole. Nechali jsme si
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zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a v jarních
měsících jsme vypsali výběrové
řízení na zhotovitele těchto stavebních prací.
Protože se jednalo o mateřskou školu, bylo nutné provést
všechny práce v v období letních prázdnin, abychom nenarušili provoz školy. Samotné
stavební práce začali v pondělí

3.července. V prostorách šatny
a třídy bylo ze zdí odstraněno již
zastaralé dřevěné obložení. Ve
třídě byla kompletně vybourána
podlaha až na zeminu a všechny konstrukční vrstvy podlahy, včetně tepelné izolace, byly
zhotoveny nové. V šatně jsme
podlahu celou nebourali, pouze jsme ji vyrovnávali. Ve všech
opravovaných prostorách byly
také kompletně opraveny omít-
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ky, provedena nová výmalba
stěn a na podlahy byla položeny
nová PVC krytina. Abychom nemuseli mít na radiátorech z bezpečnostních důvodů dřevěné
kryty, provedli jsme výměnu
otopných těles za nové deskové radiátory. Ve třídě jsme ještě
kompletně zrekonstruovali vestavěné skříně a vybavili jsme

třídu novým nábytkem, který by
měl lépe vyhovovat jak učitelkám, tak především dětem.
Poslední práce se dokončovaly ještě v pátek 1.září, přes
víkend bylo nutné všechny prostory kompletně uklidit a v pondělí 4.září mohly paní učitelky
vítat děti v novotou zářících
prostorách. Všem pracovnicím

v mateřské škole patří velký dík
za jejich pomoc při opravách.
Celkové náklady na opravy
vnitřních prostor mateřské školy dosáhly výše 441.721,- Kč,
z nichž nám částku ve výši
200.000,- Kč pokryla dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Pavel Planeta, starosta

Mateřská škola Želetice
A to nám ten rok zase utekl! Ve školce není čas na
nudu. Vystoupili jsme jako „sněhuláci“ a zatančili s bíločervenými pompónky na píseň Rolničky při akci Zpívání u vánočního stromu a hned po vánočních prázdninách k nám do školky nastoupila do funkce školní
asistentky slečna Michaela Moravčíková a pracovala
u nás do konce roku 2017.
Než přistoupím k novému školnímu roku, ráda
bych se ohlédla zpět za prvním pololetím roku 2017.
Už v lednu jsme jeli do Nenkovic na divadelní vystoupení „Nová dobrodružství Veverky Zrzečky“. Zatan-
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covali, zasoutěžil a příjemně se unavili na tradičním
Dětském karnevalu v KD Želetice spolu s lodním kapitánem a námořníkem. Předškolní děti navštívili 1. třídu
ZŠ Nenkovice a společně s prvňáčky vyzkoušeli, jak
ve škole probíhá vyučovací hodina. Divadlo Sluníčko
nám připravilo tři maňáskové pohádky a přivítali jsme
společně jaro. A s ním novinku v našem vzdělávacím
programu a to předplavecký výcvik v Plavecké škole
Bzenec, kam jsme jezdili pravidelně až do června. Ve
spolupráci se školou byla rodičům nabídnuta beseda
na téma „Jak připravit děti ke vstupu do 1. třídy“.
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V dubnu ke Dni Země jsme společně se ZŠ navštívili ZOO Hodonín a poslední společnou akcí bylo
vystoupení v programu pro maminky ke Dni matek,
kde mohli návštěvníci shlédnout výstavu výtvarných
prací dětí z mateřských škol a žáků ZŠ. Měsíc červen
patřil k velmi bohatým, co se akcí týče. Svůj svátek oslavily děti projížďkou na poníku Tarra
s paní Kubišovou na travnaté ploše za budovou školky. Hudební vystoupení „Zpíváme si
pro radost“ připravila pro děti Maruška Nováková. Také jsme se mohli podívat do místního muzea s poutavým výkladem p. Marie
Valianové. Závěr školního roku patří tradičně
školnímu výletu. Vydali jsme se za zábavou
do dětského centra Sokolíček a vzděláváním
do Vlastivědného muzea v Kyjově. Děti opět
mile překvapili svým vystoupením na Farní
dvorní slavnosti. A úplně poslední akcí ve starém školním roce bylo rozloučení s předškoláky na školní zahradě s mottem: „Z pohádky
do pohádky života“, kde vystoupilo divadélko
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Květinka z Břeclavi a královna pasovala předškoláky
na školáky.
V letošním školním roce děti i rodiče vstupovali
do krásně zrekonstruovaných prostor MŠ. Rekonstrukcí prošla vstupní chodba, šatna a třída. Provoz jsme
zdárně zahájili 4. září 2017 s počtem 15 zapsaných dětí,

Rok 2018
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který se nám ještě rozšířil o jednoho nového dvouletého chlapečka z Nenkovic.
Předcházející školní rok jsme měli zapsáno 16 dětí.
Dvě děti se odstěhovaly a do základní školy odešli dva
kluci. Stejný počet máme tedy i nyní v novém školním roce po nástupu tří dětí.
Mezi významné novinky od1.září 2017 patří
povinná docházka dětí v posledním roce před zahájením nástupu do základní školy. Tyto děti musí
povinně chodit do MŠ na souvislé 4 hodiny denně
a svoji případnou nepřítomnost musí mít řádně
omluvenu. Další čas strávený v MŠ mohou využívat
bez omezení.
Vzdělávací program obohacujeme různými kulturními akcemi. Děti shlédly dvě představení divadla
Sluníčko a Květinka. Pět nejšikovnějších výtvarnic
se zúčastnilo soutěže, která byla součástí Besedy se
spisovatelem Stanislavem Češkou v místní knihovně
na téma: „Můj literární hrdina“. V říjnu jsme se setkali
společně s rodiči na tzv. „Halloweenském tvoření“,
kde si děti s rodiči vytvořili lucerničky. Po úspěšném
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tvoření jsme se vydali na „Světýlkový průvod“ obcí
za doprovodu hudby a přidali se k nám mladší i starší děti se svými světýlky.
Jako každoročně nás v závěru roku navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Pak už jsme jen netrpělivě čekali na vánoční stromeček a příchod Ježíška. Pro vytvoření příjemné vánoční atmosféry byl připraven
divadelní program „Vánoční příběh“.
V činnosti pokračuje kroužek „Hrajeme si s angličtinou“ pod vedením p. Renaty Blahové. Děti navštěvovaly i keramickou dílnu „Hliněnka“, kde vytvořily
pod dohledem p. Svatoňové, p. Jakešové a p. Horákové úžasná keramická díla.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu
a vstřícnost obce. Poděkování patří i rodičům, za
spolupráci s naší mateřskou školou a účast na akcích
školky.
Při sběru starého papíru ze dne 5. dubna 2017
činil výtěžek 1.900,-Kč. Poděkovat chci i všem občanům, kteří se do sběrné akce zapojili.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka MŠ Želetice
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Z historie školství – 120.výročí budovy školy v Želeticích
V roce 2017 uplynulo 120 let
od otevření školy v Želeticích, která po několika přestavbách funguje v obci dodnes. A protože je
to výročí jistě úctyhodné, dovolím
si napsat několik řádků o historii
školství v Želeticích.
V Želeticích byla zřízena škola
při faře již kolem roku 1720, ale
o školní budově máme zprávu až
z roku 1777. Tehdy nechal patron
František Josef z Liechtsteina postavit školní stavení z nepálených
cihel a slámou kryté o jedné učírně a skromném bytě pro učitele,
které stálo na čísle 73 před kostelem. Za 40 let toto stavení zchátralo tak, že bylo roku 1817 rozebráno a patronem byla postavena
budova větší z tvrdého materiálu a krytá křidlicí. O této budově
poznamenal místní učitel Novák
v roce 1850, že je velmi bídná, vlhká, zvláště v zimě výparem žáků,
kterých se zde sešlo až 345.
Do želecké školy docházely
děti z celé farnosti po mnoho let.
Nejdříve se však takzvaně vyškolily děti ze Strážovic a to již roku
1792, kdy majitel strážcovského
panství baron Heřman Hess zajistil příspěvek na obživu tamního
učitele.
Od roku 1803 až do roku 1872
docházeli učit želetičtí podučitelé ve školní dny do Stavěšic
až se i Stavěšice roku 1873 od
Želetic odloučily. Vyškolení pro
Nenkovice se uskutečnilo v roce
1878 a Dražůvky se osamostatnily v roce 1889.
Počátky školství jsou nazývány „lidové“ a nepřímou souvisejí
s církevními organizacemi. Až
za vlády Marie – Terezie dochází
ke změnám. Bylo to roku 1774,
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kdy tato panovnice zavedla povinnou školní docházku pro děti
od 6 do 12 let a školám věnuje
větší pozornost i státní správa.
Pedagogický dozor nad školami
byl svěřen místním farářům až
do roku 1804, kdy ji nová školní
ústava svěřila děkanům.
V Želeticích máme zprávu
o učiteli z roku 1680, kdy jako
kmotr při křtu se ve ždánské
farní matrice uvádí „želecký rechtor“. Učitelé bývali od obcí odměňování podle žáků, ale dosti
bídně a tak zdrojem jejich obživy dlouho zůstala kostelní služba, hraní na varhany, pohřby,
zpovědní cedulky apod. Postupem doby se jen pomalu vyrovnával příjem z kostela s příjmem
ze školy.
I v Želeticích byla zřízena první škola jako triviální, to znamená, že se vyučovaly tři předměty a to psaní, čtení a počítání,
ale také i náboženství. Od roku
1779 získávali učitelé aprobaci a ta jim byla ochranou před
libovůlí a učitel již nemohl být

zbaven beze všeho místa. Učitelství se stávalo zaměstnáním.
Až do roku 1869 byli na školy dosazování učitelé konzistoří a tak
zcela pod vlivem církve. Novými
školními zákony z roku 1870 byly
vytvořeny okresní a zemské školní rady, které řídily školství. Tyto
školní rady byly složeny ze zástupců státu, učitelstva a od roku
1883 i ze zástupců církve.
V Želeticících se v obecním
archívu dochovaly jednací protokoly obecní školní rady zapisované od roku 1889 až po rok 1944.
Uvádím pro příklad několik
zápisů z jednání místní školské
rady :
Z 9. září 1889 : Toho dne sešli
se zvolení členové místní školní
rady, aby ze svého středu zvolili předsedu a jeho náměstka.
Předně usnesli se všichni, aby
volba se vykonala ústně. Přitom
jednohlasně zvolen za předsedu
p. František Horák a jeho náměstkem p. Václav Vodák.
- podepsán správce školy
Fr. Stupal.
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8. června 1894 : Přehlížení návštěvní knihy – usneseno bylo, by
rodiče nedbalých žáků napomenuti byli. Za předešlé měsíce nedbalí rodiče c.k. okres. školní radě
v Kyjově udáni byli, bohužel v této
věci ničeho dosud učiněno nebylo.
- Místní škol. Rada uspořádá
škol. dítkám dne 15.7.1894 výlet
do blízkého lesa a dá z obecní pokladny 5 zl.
- podepsán Jirka Anton
– nadučitel
22. září 1895 : Nadučitel ohlásil
dar 10 zl. Obdržený od kontribuční
záložny v Archlebově. Místní školní rada usnesla, by správce školy
koupil mapu Rakouska – Uherska
a co zůstane – knížky do knihovny
školní.
- podepsáni Fr. Horák
před. m. šk. rady
Martin Křůmal, Václav Vodák
a Vilém Konorza (katecheta)
10. srpna 1897 : Místní rada
školní přehlídla seznam pomůcek
vyučovacích jakož i nářadí školního v nové budově školní a uznala,
že dle seznamu se vše v pořádku
nalézá. Topiti se má v sedm hodin
ráno, pak v devátou a desátou. Odpoledne se má topiti pouze v ½
jedné hodiny. Vytopení se má díti
přiměřeně. Čištění tříd se má díti
dle potřeby.
Podotýká se, že knihovna obce,
jež dosud ve školo umístěna byla
v počtu sto sedmdesát dva svazky,
obec do správy své odebírá.
- podepsáni Fr. Horák,
M. Křůmal, V.Vodák, V. Křapa,
Fr. Kozman,V. Konorza
a nadučitel Anton. Jirka.
V roce 1875 shledala školní
komise v Želetské škole místnosti příliš nízké, malé, vlhké
Rok 2018

a tmavé a zakázala v nich vyučovat. Poručila najít v obci vhodné místnosti. Byly nalezeny, ale
ještě méně způsobilé ve staré
škole. I přes nevůli občanů bylo
nařízeno postavit novou školní
budovu. Uplynulo přes 20 let,
než došlo ke stavbě nové školní
budovy. Během této doby bylo
opravováno staré školní stavení.
V roce 1882 se propadla nádenice do učírny stropem a roku
1896 spadl na střechu komín,
který strop učírny probořil. Teprve potom bylo vyučování zastaveno a ustanovena komise pro
stavbu nové školy.
Offertní jednání (výběrové
řízení) bylo provedeno 1. května 1897 ve 3 hodiny odpoledne v hostinci p. F. Čermáka.
V podmínkách pro stavitele
bylo vyhrazeno právo želeckých
občanů na práce nádenické, řemeslnické a veškeré práce s potahy koňskými.
Želečtí občané měli první nárok na tyto práce při stavbě školy. O stavbě nové školní budovy rozhodovalo zastupitelstvo
obce ve složení V. Vodák – starosta a člen m.šk.rady. Fr. Kozman – radní Vincenc Sláma,
Fr. Hofr, Matěj Vodák, Fr. Jakeš,
V. Křapa, M. Křůmal, Josef Kučera, Jan Daněk a Fr. Horák před.
m. šk. komise. Komise pro stavbu nové školy již v roce 1896 posuzovala první plány, které byly
dodány z projektových kanceláří
z panství Liechtensteinů. Navrhována byla trojtřídní budova,
ale poněvadž v Želeticích bylo
jen 126 dětí školou povinných,
bylo přistoupeno k výstavbě
jen dvoutřídní budovy, kterou
mohlo navštěvovat tehdy až
160 žáků. V tuto dobu by zůstávalo v nové školní budově ještě

34 míst volných. Pro případ, že
by v budoucnu byla třetí třída
zapotřebí, bylo doporučeno vybourání příček u bytů pro podučitele v přízemí a tam zřízení
třetí třídy. K tomuto došlo, ale až
ve 30. letech 20. století. Stavba
nové školy byla započata v květnu 1897 a již na podzim se ve
škole vyučovalo. Úpravu plánů
a stavbu prováděl stavitel Gustav Sonevend z Kyjova. Nová
škola stála 13.157 zl., které byly
uhrazeny 2.000 zl. subvence
(dotace) , půjčkou obce 5.000 zl.
Velkostatek daroval 2.500 zl.
a 40.000 cihel. Za prodanou starou školu obec utržila 1.310 zl.,
které musely být použity na zaplacení nové školy.
Zástupci obce požadovali na
staviteli, aby škola byla postavena do konce srpna. Tento ale
určil datum dohotovení stavby
na polovinu října r. 1897. Kolaudace nové školní budovy byla
provedena okresní školskou radou však již 12. září 1897. Želetice byly jednou z posledních obcí
na ždánsku, kde byla postavena
nová škola.
Do nové školy bylo naplánováno a pořizovalo se 30 běžných
metrů lišt ku zavěšení šatů do
učíren se železnými háky. 40 ks
školních lavic – celkem to bylo
94,8 běžných metrů. Lavice byly
zhotoveny z měkkého dřeva
s dubovými prahy (dle velikosti žáků) a s hladkým nátěrem.
2 psací stoly se šuplaty a zámkem, 2 školní tabule s podstavcem, 4 ks židlí z tvrdého dřeva,
2 skříně pro školu – dvoukřídlové, vrchní polovice dveří skleněná. 2 ks umyvadel z měkkého
dřeva, 2 plivátka do učíren, 2 obraze Jeho Veličenstva císaře, 2 ks
kříže do učíren, 2 ks regulačních
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kamen železných do učíren, 4 ks
hliněných kamen do pokojů,
1 kachlový šporák do kuchyně
a 1 nápis – škola.
Tato školní budova byla jak
po první tak i po druhé světové
válce za přispění státu modernizována. Dvakrát se pořizovala
nová okna. Zavedla se do budovy elektřina a po létech se
provedla oprava celé elektroinstalace, byly vyměněny podlahy. V roce 1946 byla v budově
zřízena mateřská škola a v roce
1967 se začalo s přístavbou třídy
k této školce. V sedmdesátých letech se začalo s generální opravou celé budovy. Mateřská škola
se provizorně umístila v domě
Horákových v č.135. Děti ze ZŠ
se vyučovaly v budově obecního úřadu. Generální oprava

byla dokončena v roce 1977
a od r. 1978 byla škola v Želeticích převedena pod správu ZDŠ
v Nenkovicích. Jako odloučené
pracoviště ZŠ v Nenkovicích se
v Želeticích vyučovalo ve dvou

třídách do roku 2005. V provozu
této školní budovy zůstává nyní
jen Mateřská škola, která je také
pod správou ZŠ Nenkovice.
Irena Planetová,
kronikářka

Budova školy po přístavbě MŠ – rok 1967

Školní budova v roce 2008

Farní ohlédnutí za rokem 2017
Tak jako každý rok začínáme akce ve farnosti
Tříkrálovou sbírkou. Uskutečnila se v sobotu 7.ledna a výtěžek opět překonal loňské maximum. Vybralo se 21 262,-Kč. Velké poděkování patří Vám,
kteří jste přispěli a hlavně všem koledníkům.
Druhý den, v neděli 8.ledna se uskutečnil ve
farním kostele koncert smíšeného pěveckého
sboru Carmina Vocum z Kyjova. V podání tohoto
vynikajícího hudebního tělesa, ve kterém účinkují i manželé Macháčkovi, jsme mohli vyslechnout
nejkrásnější skladbu vánočního období - Českou
mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.
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Mezi pravidelné akce farnosti patří i Farní ples,
v loňském roce jsme se sešli již po čtrnácté. Ples
se uskutečnil v Nenkovicích, k tanci i poslechu
hrála oblíbená Vonička V-band z Hovoran. Výtěžek
z tohoto plesu ve výši 42 750,- byl použit na elektrofikaci zvonění v kapli v Nenkovicích.
Po mnoha letech farníci opět vyrazili na pouť
a to do Zlínského kraje. Navštívili jsme v Napajedlích hrob Anny Marie Zelíkové, na mši svaté jsme
byli na poutním místě Štípa u Zlína. Tuto mši sloužil Mons.Josef Hrdlička emeritní pomocný biskup
olomoucký. Dále jsme navštívili zámek ve VizoviRok 2018
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cích, kolonádu v Luhačovicích a krásné poutní místo
u Svatého Antonínka. Protože zájem o pouť byl velký,
pojedeme i letos a to 19.května směr Olomouc a Svatý
Kopeček.
Na konci června se uskutečnil na Farním dvoře již
10.ročník Farní dvorní slavnosti. V programu jsme
mohli vidět to nejlepší z historie. Velké poděkování
patří všem účinkujícím a také těm, kteří se starali o občerstvení. Na své si přišli i děti, díky manželům Kubišovým a jejich poníkovi. Přijeli i zástupci naší družební
obce, tedy Velkých Ripňan. Výtěžek z této akce ve výši
48 956,- byl použit na dokončení opravy střechy farního kostela.
Poslední etapou byla oprava zůstatku hlavní lodě(u věže), střechy sakristie, zadního vchodu a oplechování na kostele. Tato etapa byla finančně nejnáročnější,
celkové náklady byly 928 007,-Kč. Jihomoravský kraj přispěl částkou 306 000,-Kč, Ministerstvo kultury-Havarijní
fond 245 000,-Kč, Obec Želetice 200 000,-Kč a zbytek
177 000,-Kč doplatila farnost Želetice. Velké poděkování
všem, kteří přispěli k opravě střechy kostela.
Na Svatojakubské hody pozval místní duchovní
správce P.Pohanka jako hlavního celebranta PharmDr.
Josefa Šedivého, generála a velmistra Rytířského řádu
křížovníků s červenou hvězdou. A protože v tomto
roce velmistr Šedivý oslavil 20 let kněžského působení, tak mu pogratulovali i místní farníci. Mužský sbor ze
Želetic mu udělil čestné a mimořádné členství.

V měsíci srpnu se uskutečnil Farní tábor pro děti
z okolí. Ubytováni byli ve stanech v zahradě, které jim
nachystali místní skauti a faru používali jako zázemí.
Myslím si, že se dětem tábor líbil a také chci poděkovat za pomoc obci, místním skautům a Monice Koutné
a jejím pejskům za velmi hezké vystoupení.
Září, to je pro celý náš region Zlatá sobota v Žarošicích. Letos, asi poprvé v historii se do průvodu soch
s Pannou Marií přidali i místní farníci. Velké poděkování
patří všem krojovaným nosičům, kteří se o tuto ,,historickou“ událost zasloužili. Věřím, že toto veřejné vyznání víry a přihlášení se ke své farnosti bude pokračovat
i v dalších letech.
Závěrem Vám chci popřát do roku 2018 hodně
zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a ať vás celým rokem
provází veselá mysl.
Jiří Bělohoubek

Připomínka 20.výročí od úmrtí dlouholetého faráře v Želeticích
Josefa Paseky
Úryvek z knihy P.Pavla Líbala
„Šéfe znáte Želiv?“
A zase se náhle otvírají dveře.
Další panáček. Nikdo ho nezná.
Je to děkan z brněnské diecéze
Rok 2018

pan děkan Jaroslav Streit. A jakmile nás viděl sedět za stolem,
pokynul rukou s milým úsměvem. To bude asi veselý panáček, když se tak vesele v kritické

situaci usmívá. Dobře jsme ho
odhadli, kolik to bylo veselosti v jeho přítomnosti za pár dní
a dlouhých měsíců na to žádný
želivák nezapomene. Byl to pra15
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men humoru, vtipů, legrací inu
pan rada Streit.
Tak popisují své setkání
s knězem ze Želetice Jaroslavem
Streitem, kněz Pavel Líbal ze
Vnorov. Oba byli v nočních hodinách v červenci 1951 zatčeni.
Po zatčení se setkali ve věznici
v Uherském Hradišti a spolu byli
internováni v táboře v Želivě,
kde byli internováni nejhorlivějsí kněží z Čech a Moravy.
A dále ve své knize Pavel Líbal
o panu radovi Streitovi ze Želetic pokračuje:
Vrcholným členem naší světnice byl ovšem pan rada Streit.
Ten se teprve vybarvil, až se trochu dostal do formy a očuchal
situaci. Jak ten byl vtipný, kolik
dovedl vyprávět anekdot. Sám
prý také napsal
zdařilá divadélka,
která se hrávala na
venkovských divadlech Orla nebo
Omladiny.
Psal
i roztomilé příležitostní říkanky
ve vších napsané
precizním krasopisem. Byly velmi
oblíbeny a pan
16

rada dostal přezdívku Štráda rajt.
Po tomto knězi byl v podzimních měsících roku 1951 ustanoven administrátorem v Želetické farnosti kněz Josef Paseka.
Narodil se ve Šlapanicích u Brna
10.3.1921. Na kněze byl vysvěcen
5.7.1946 v Brně. Než přišel do Želetic, působil jako kaplan ve Sloupu v Moravském krasu. Brzy po
svém nástupu se r.1954 podílel na
nákladné opravě našeho kostela,
hlavně interiéru. Kostel byl vymalován a na stropě chrámové lodi
nechal provést malby. V jedné
části to byl obraz Poslední večeře
Páně a v druhé obraz rozdělený
na dvě části a to znázornění Nejsvětější trojice a Zvěstování panny Marie. Malby provedl kyjovský
malíř p.Sychra. Práce na opravách

kostela a fary byly během let neustálé. Došlo k opravě fasády
kostela a hlavně opravy krytiny
na střeše. V roku 1964 se na kostele zavedlo elektrické zvonění
místo ručního vyzvánění. Po Vatikánském církevním sněmu byly
i v Želeticích zavedeny r. 1966 bohoslužby kázané v českém jazyce
místo latiny, vyměněna dlažba
v kostele a pořízen nový obětní
stůl postavený čelem k návštěvníkům bohoslužeb. Po 23 letech
se v roce 1969 konalo v Želeticích
biřmování. V tomto roce se zavedlo do kostela elektrické vytápění. Roku 1972 nechal farář Josef
Paseka, po poradě s památkáři,
odstranit starší poškozený oltář,
který byl nahrazen novým od
Ludvíka Kolka. Generální oprava
střechy a pokrytí novou krytinou bylo provedeno v roce 1976
a roku 1989 se prováděla generální oprava varhan. V roce 1991
při sčítání obyvatel se k římskokatolickému náboženství přihlásilo 442 obyvatel Želetic. Asi nikdo nespočítá, kolik to bylo křtů,
svateb, pohřbů a bohoslužeb za
48 let působení u nás, které pan

Rok 2018

Zpravodaj Želetic
farář Paseka odsloužil. A když
k tomu připočteme i tento neúplný výčet oprav kostela, fary ale i filiálních kostelíků, musíme uznat,
že za tuto dlouhou dobu se tento
obětavý kněz zapsal do historie
naší farnosti.
Ke konci svého života, v devadesátých letech minulého století,

žil již na faře sám a nemocen. Jeho
sestra Marie, která s ním v Želeticích žila, zemřela již v roce 1983
a tak mu vypomáhaly místní obětavé ženy a ke konci řádová sestra
Marie Tereza z Litoměřic. Při bohoslužbách jej zastupovali kněží z Dambořic, Ždánic, Věteřova
a Žarošic. P. Josef Paseka zemřel

27.9.1997 po těžkém utrpení v Litoměřicích. Želetická farnost se
s ním rozloučila 4.10.1997 v kostele v Želeticích a ještě téhož dne
byl pochován v rodiném hrobě
v rodných Šlapanicích, kam jej doprovodili obyvatelé Želetic i krojovaná mládež z farnosti.
Irena Planetová, kronikářka

ŽELETIČTÍ KROJOVANÍ
Jako každý rok začíná krojovaným jejich činnost na
účasti na různých krojových plesech. Rok 2017 zahájili
na plese v Násedlovicích a v Mistříně, kde v Násedlovicích zatančili moravskou besedu a v Mistříně tančili
besedu českou.
Velkou samozřejmostí pro krojovanou chasu jsou
zkoušky spojené s nácvikem již zmíněných tanců při
besedách, ale také opakování a učení se tanců a písní
k cimbálovým muzikám. Jelikož na řadě krojových plesů
hraje i cimbálová muzika, a bylo by docela špatné, aby si
krojovaní vůbec nepřišli zatančit tance k cimbálce.
Již od poloviny roku 2016 měli krojovaní v hlavě
myšlenku obnovit, a uspořádat, krojovaný ples v Želeticích. S touto vizí a představou a hlavně s realizací
nám velice pomohla obec s panem starostou. Bez jejich pomoci by k realizaci a uskutečnění plesu vůbec
nedošlo. Tímto bych chtěla jménem svým i jménem
krojované chasy poděkovat panu starostovi i celému
obecnímu zastupitelstvu obce Želetice za podporu,
důvěru, finanční pomoc, materiální pomoc, za pomoc
s organizací a také za propůjčení kulturního domu ke
konání této akce. Poděkování patří i místním zahrádkářům, kteří nám poskytli vynikající víno pro přespolní
i místní krojované.
Krojovaná chasa si vybrala a domluvila dechovou
hudbu Šardičanku, která na plese
vyhrávala
až do
p
y

Krojovaní na Slovensku

Rok 2018

ranních hodin. Dechovou hudbu bylo třeba domluvit
s velkým předstihem. Již od začátku ledna probíhaly
různé přípravy k plesu. Bylo třeba zajistit ceny do tomboly, oslovit případné dárce, vytvořit plakáty a postarat se o velkou propagaci plesu. Krojovaná chasa se
i sama vydala na objížďku okolí a vyvěšovala plakáty
v různých obcích.
Také jsme považovali za důležité obejít všechny občany v obci a osobně je pozvat na krojovaný ples a nabídnout jim možnost zakoupení vstupenky. Tato akce
se velmi zdařila a povedla se vybrat nemalá částka na
krojovaný ples.
Pomalu se nám blížilo 11. února 2017 a měl začít
krojovaný ples. Vše bylo přichystáno, nazdobeno, nachystané místa k sezení i tombola stála na svém místě. Ještě ani neodbyla osmá hodina večerní a kulturní
dům pomalu „praskal ve švech“. Ihned se jelo pro další
lavice a stoly, aby měli návštěvníci plesu kde sedět. Bohužel se muselo sedět i na chodbách
Účast na plese nám přislíbila a přijela zatančit Moravskou besedu chasa z Násedlovic a ze Šardic. Místní
mužský pěvecký sbor zahájil ples moravskou hymnou
„Moravo, Moravo“ a také vyplňoval svými písněmi místa na plese, kdy dechová hudba nehrála. O kulturní vystoupení se také postaral soubor Ripin z naší družební
obce Velké Ripňany
přijeli
p y ze Slovenska, kteří také p
j ve

Krojovaný ples v Želeticích

17

Zpravodaj Želetic
svých krojích. Na ples přijeli i krojovaní z okolních vesnic.
I přes obavy krojovaných s průběhem a konáním
plesu, se ples velice vydařil a jeho kladné ohlasy byly
zveřejněny i v deníku Slovácko a také na internetových
stránkách. O kladné ohlasy se postaral pan Antonín
Vrba, kterému mockrát děkujeme. Na další krojovaný ples v Želeticích se můžete těšit v plesové sezoně
v roce 2019.
Než stihli krojovaní vstřebat velmi kladné zážitky
a ohlasy na krojovaný ples v Želeticích, už jim na dveře ťukaly přípravy a zkoušky na želecké hody. I letos se
nám podařilo zapojit do našich řad mladší krojované.
Ti se aktivně zapojovali do nácviku tanců a hodových
písní. Na želecké hody jsme nacvičili a zatančili moravskou besedu i se zavádkou.

Krojovaní v Mistříně

Krojovaní vyrazili i ve svých krojích na folklorní setkání do naší družební obce Velké Ripňany na Slovensku, kde předvedli zatancování moravské besedy. Na
Slovensku sklidili velikánský úspěch.
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 červencové Vás za
všechny krojované srdečně zvu, kde nám k poslechu
a hlavně k tanci zahraje dechová hudba Šardičanka
Za želetické krojované Hana Svobodová

Krojované hody

Velikonoční vrkání
Od Zeleného čtvrtka až do
Bílé soboty, kdy se v kostelích nezvoní, shromažďovali se
chlapci u kostela, kde začínala
obchůzka – vrkání. Přišli s řehtačkami, trakaři a klepači a tímto
nahrazovali zvonění zvonů.
Největší vrkač u nás v Želeticích býval mnoho let uskladňován na půdě kostela. Byl vysoký
1,5m, postavený na pevné podložce a otáčelo se u něj velkou
dřevěnou klikou. Na velký pátek
se postavil u kostela, a když se
shromáždění chlapci u kříže pomodlili, zatočilo se na něj. Pou18

žíval se také místo zvonění před
bohoslužbami na Velký pátek
a Bílou sobotu. Tento vrkač, na
kterém je vyrytý rok 1876 nám
byl věnován místní farou do muzea, kde jej také můžete spatřit.
V některých oblastech na Moravě se zachoval zvyk „honění
Jidáše“. Shromáždění chlapci
odříkávali tyto verše: „Ó ty nevěrný Jidáši, cos to učinil. Kristus
klečí v zahradě, k Bohu se modlí, anděl strážce jeho jej posiluje. Kyrie Eleison, Kriste Eleison“.
Na toto Kyrie Eleison se vždy
největším vrkačem zatočilo. Ho-

nění a pálení Jidáše se koncem
19. století zakázalo a ani u nás
v Želeticích se nedochoval žádný záznam o tomto dříve jinak
rozšířeném zvyku.
V některých vesnicích Moravy mají zaznačeny zpěvy, které
chlapci při obchůzkách zpívali, například: „My poledne zvoníme, tím památku činíme, že
Kristus Pán pro nás umřel a pro
nás na kříži trpěl. On smrt hořkou podstoupil, by nás hříšné
vykoupil a naše nepravosti ráčil
on na se vzíti. Protož milý křesťane, modli se Anděl Páně“. Nebo
Rok 2018
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také: „Poledne zvoníme, Jidáša honíme. Jidáši cos učinil, žes
svého mistra Židům prozradil.
Oni ho jali, ukřižovali, na Velký
pátek do hrobu dali a na Bílou
sobotu proradně drželi“.
Dnes už by mnoho dětí nevědělo, o čem že se to zpívá nebo
veršuje. Přesto, aby se u nás udržel tento zvyk vrkání, pořídila
obec nové trakače a řehtačky. Na
velikonoční svátky je zapůjčuje
dětem, protože se v mnoha rodinách tyto nástroje nedochovaly.
Velký zájem dětí předčil veškerá
očekávání. Děti se svého úkolu
zhostili s velkým nadšením, protože i v 6 hodin ráno jich chodil
velký počet. S některými men-

šími absolvovali obchůzky obce dostatek dětí na to, aby zvyk vei rodiče. Při obchůzkách při vrká- likonočního vrkání zůstal v Želení se vystřídalo více jak 20 dětí. ticích zachován.
Snad i v letošním roce se sejde
Irena Planetová, kronikářka

30. léta 20. století

Mužský sbor ze Želetic
Mezi nejaktivnější spolky v naší obci patří místní
Mužský sbor. V loňském roce oslavil 10 let od svého
založení a tak Vám chceme přiblížit jeho činnost a to
nejen v Želeticích.
V únoru jsme se zúčastnili obnoveného Krojovaného plesu, který pořádala místní krojovaná chasa
za podpory obce. Byli jsme velmi mile překvapeni
velkým zájmem místních občanů, ale i krojovaných
z okolních obcí.
Ke slavení Velikonoc v naší obci patří i chození po
pomlázce. Mezi pravidelné účastníky patří i chlapi
z mužského sboru, kteří jsou asi nejvíce slyšet.
V květnu jsme byli pozváni do Ždánic, na již tradiční Májovou veselici. Tato akce je setkáním sborů
a folklorních souborů ze Ždánicka. V pátek 5.květRok 2018

na se v KD uskutečnilo Nokturno - tedy vystoupení
zpěváckých a muzikantských rodin z našeho regionu. Obec výborně reprezentovala rodina Macháčkova. Tento večer byl zakončen vystoupením našeho
Mužského sboru. Druhý den jsme se zúčastnili průvodu folklorních souborů a stavjání máje u kulturního domu.
V červnu jsme byli pozváni mužským sborem
z Hovoran na jejich předhodové zpívání a také jsme
nechyběli na tradiční Farní dvorní slavnosti.
Začátek prázdnin, to bylo putovní setkání mužských sborů, v pořadí jedenácté a to tentokrát ve
Věteřově. Polovina července je dobrou průpravou
na hody - otvíráme sklepy v Hovoranech a na konci měsíce i sklepy v Šardicích. Mezi tím se uskuteč19
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nila naše největší akce - místní Svatojakubské hody,
letos spojené s oslavou 10 let Mužského sboru. Tato
oslava se uskutečnila odpoledne na hodovou sobotu
a popřát nám přišli chlapi z Kyjova, Sobůlek a Ždánic.
Zazpíval i Vašek Horák a Franta Kopřiva za doprovodu
CM Friška. Věříme, že toto odpoledne bylo pěknou
oslavou výročí a i novým povzbuzením do dalších let.
V neděli, na konci hodové mše svaté sbor udělil
Čestné a mimořádné členství J.M.Josefovi Šedivému,
velmistrovi Řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Jako každým rokem jsme byli pozváni na Václavské hody do Dražůvek. V pátek pomáháme se stavjáním máje (zpěvem a radou) a pak koštujeme a zpíváme na místní ochutnávce vína.
Na konci září jsme opět po roce navštívili naši družební obec Velké Ripňany ze Slovenska. Byli jsme požádáni, ať dohromady s krojovanou chasou ze Želetic
nachystáme páteční folklorní večer a to za doprovodu CM z Vacenovic. Při této akci vystoupili i folkloristi
ze Slovenska, Maďarska a Srbska. Slovenskému souboru Ripín a mužskému sboru ze Srbska s názvem
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Zvuci Kadinjace jsme věnovali zpěvník písní z našeho
regionu. Podle ohlasu a to nejen místních občanů,
jsme tento večer zvládli, velké poděkování patří krojovaným.
11.listopadu jsme se zúčastnili Festivalu vína
sv. Martin v Hovoranech.
Velkou akcí v obci je Svěcení vína, kde také nemůžeme chybět.
Prosinec, to je obchůzka Sv.Mikuláše a doprovodu
po obci a to i v podání trojice členů sboru, ale také zpí-
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vání u Vánočních stromů, v Sobůlkách a samozřejmě
i v Želeticích. Byli jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali Tetky z Kyjova.
V sobotu 6.ledna jsme se zúčastnili na pozvání farnosti Velké Ripňany benefičního koncertu s názvem
Dobrá novina, což je obdoba naší Tříkrálové sbírky.
V roce 2018 si pro Vás nachystal sbor program k výročí 100 let od konce I.světové války s názvem Ej byla
vojna zlá...

Pokud Vás zajímají loňské momentky z akcí
nebo z archívu sboru, můžete je najít na facebookovém profilu - Mužský sbor Želetice.
Závěrem Vám chceme poděkovat za přízeň
v roce 2017, obci Želetice za pomoc a popřát Vám,
atˇse i v tomto roce setkáváme ve zdraví u dobré
písničky, třeba v podání Mužského sboru ze Želetic.
Jiří Bělohoubek

Petice „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“
V létě 2017 jsme měli možnost projevit svou občanskou angažovanost a zapojit se do podpisové
akce pod petici „Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc
lidí“. Petiční akce probíhala ve všech obcích a městech
okresu Hodonín, která jsou napojena na zdroj pitné
vody Bzenec – komplex. Studny, které jsou na území
obce Moravský Písek a Bzenec a ze kterých dostáváme
vodu až do našich domácností, jsou ohroženy záměrem těžby štěrkopísků firmou Jampílek.
Petice byla dne 7. 12. 2017 petičním výborem v čele
s paní starostkou Moravského Písku Hanou Habartovou a předsedou představenstva VaK Hodonín panem
starostou Bzence Pavlem Čejkou a za mé účasti předána do rukou pana předsedy Senátu Milana Štěcha

a předsedy petičního výboru Zdeňka Papouška. Petice
bude projednána na veřejném slyšení v Senátu a následně bude projednána přímo Senátem. Termín veřejného slyšení bude včas zveřejněn.
Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka

Z činnosti TJ Sokol Želetice
Tak jako každý rok jsme se
i v roce 2017 snažili oslovit co nejvíce občanů Želetic a zapojit je
buď aktivně nebo pasivně do činnosti naší organizace. Jsme velice
rádi, že naše organizace je velmi
aktivní a živá. Většina z 92 členů
se zapojuje pravidelně do akcí
pořádaných TJ Sokol Želetice. Těší
nás také velmi velký zájem a aktivní účast všech ostatních občanů i těch co členy nejsou. Akcí,
které pořádáme, bylo během minulého roku 2017 hodně a, pokud bychom měli popsat všechny
detailně, vydalo by to na desítky
stran obecního zpravodaje. Kdo
má zájem seznámit se s těmi hlavRok 2018

Našim členům, na oplátku za
ními podrobněji, může se další
informace dočíst na našem webu, jejich aktivitu, nabízíme množkterý pravidelně, většinou každý ství výhod. Jelikož patříme do
celostátní fotbalové asociace, tak
týden, aktualizujeme.
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každý člen má členskou „alive“
kartu, která nabízí využívat
množství slev u různých partnerů. Je to například sleva na pohonné hmoty, na různé sportovní vybavení, skipasy apod... Být
členem se tedy opravdu vyplatí.
Jsme šťastní, že máme svým členům co nabídnout.
Jsme rádi, že máme i množství příznivců, kteří nás podporují také finančně nebo věcnými
dary, například do tomboly na
naše kulturní akce. Novým způsobem, jak přispět na fotbal, je
nakupování přes internet. Díky
jednomu kliknutí navíc dostane
naše organizace, v případě vstupu na e-shop přes server givt.cz
se zadáním naší organizace, určité procento z nákupu. Kupující
přitom nezaplatí nic navíc. Všem
dárcům ještě jednou tímto způsobem děkujeme za štědré dary.
Každoročně pořádáme i sešlosti všech členů, valné hromady, kde společně hodnotíme
současné výsledky, ale mnohokrát dojde i na dojemné a sentimentální vzpomínky. Vždyť ze
Želetic pocházejí, nebo zde mají
kořeny, takové hvězdy jako je
trenér Komňacký nebo hráč nizozemského týmu Heracles Almelo Jaroslav Navrátil.
To hlavní, co nabízí naše organizace nejen pro naše členy, ale i pro všechny občany je
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využívání sportovního areálu
k sportování. K dispozici je fotbalový areál, který všichni sportovci
využívají k fotbalu a podobným
hrám zcela zdarma. Organizačně zabezpečujeme fungování
mužstva mužů. Naše mužstvo je
přihlášené do soutěže organizované celorepublikovou asociací
FAČR. Pravidelně se hrají oficiální fotbalová utkání, kde mohou
všichni příznivci zhlédnout nejen nádherné fotbalové akce, ale
také se mohou výborně občerstvit v naší udírně a také v soukromé hospodě, kde čepují jedno
z nejlepších piv na Jižní Moravě.
Co se týká aktuálních výsledků mužstva, tak se opět musíme odkázat na naše internetové stránky, protože těch zápasů
a výsledků k hodnocení by bylo
opravdu hodně. V minulém roce
2017 došlo k obrovskému zlepšení hry mužstva a prakticky nebyl
zápas, kde by naše mužstvo nějak totálně propadlo a diváci byli
nespokojení s jeho výkonem.
Snad nejvíce spokojeni mohli být
při posledním utkání proti Ždánicím. To naše mužstvo vyhrálo
a k vidění byly branky a akce, které se jen tak nevidí i na vyšších
úrovních. To by mohla být i dobrá
pozvánka na další zápasy našeho
mužstva.
Jelikož má mužstvo velké odhodlání se ještě více zlepšovat

a již nyní intenzivně trénuje a připravuje se na další část sezóny,
předpokládáme, že se výsledky
dále zlepší. Doufáme, že se mužstvo stane, pro všechny, pýchou
Želetic a bude jí dělat dobré jméno.
Mužstvo mužů se nám dařilo
zajistit i po organizační stránce. Do
mužstva se nově v minulém roce
zapojilo devět nových fotbalistů.
O fotbal v Želeticích je takový zájem, že ne všichni si můžou zahrát
tak dlouho, jak by si představovali.
Naštěstí nová pravidla umožňují
hokejové střídání hráčů s neomezeným počtem střídajících.
Bohužel jsme v roce 2017 zapsali i jednu velmi smutnou událost.
Jeden z našich nejtalentovanějších
hráčů Pavel Zálešák tragicky zemřel
při dopravní nehodě. Na našeho
kamaráda budeme navždy vzpomínat.
Snahou naší organizace i v letošním roce 2018 bude dávat příležitost se kulturně i sportovně
vyžít. Plány máme veliké a snad se
promění ve skutečnost. Všem tedy
přejeme do další činnosti mnoho
zdraví, a hlavně aby neuhasínalo to
zapálení, které do činnost všichni
mají. A aby také neuhasínal zájem o
sport a kulturní akce, které pořádá
TJ Sokol Želetice.
http://sokolzeletice.cz/?page_
id=381
František Marada
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Z činnosti místních zahrádkářů
Přestože jsem už vstoupili do roku 2018, roku,
kdy si budeme připomínat množství událostí významných nejen pro naši obec, ale celou zemi,
dovolím si krátce zavzpomínat a současně zrekapitulovat činnost želetických zahrádkářů a vinařů
v uplynulém roce.
Zahrádkáři patří k nejstarším spolkům v Želeticích, kdy se vždy vedle hlavní zájmové činnosti podíleli na místním kulturním životě. Ani loni
jsme proto nepolevili a uspořádali akce, které významně podporují společenský život a dění v naší
malé obci. Už v lednu se proto kulturním domem
rozvoněly škvarky, jitrnice, tlačenka a ovar. Na zabíjačkové speciality se jednu chvíli stála dokonce
řada, což svědčí také o tom, že jsme nepodlehli
trendu povánočního hubnutí a dopřáli si to, co je
dobré. Kdo chtěl, mohl posedět a ochutnat přímo
na místě.
Duben se nesl ve znamení výletů a poznávání.
Společně s Želetickými ženami jsme nejen pro naše
členy, ale také širokou veřejnost uspořádali zájezd
do rakouského Tullnu na zahradnickou a floristickou výstavu. Poté, co jsme měli možnost shlédnout
prezentace více 200 vystavovatelů a ukázky realizací více než 50 zahrad na celkové ploše 7 hektarů, vraceli se mnozí z nás s velkolepými plány, jak
zvelebí své zahrádky. Kdo si dodal odvahy, mohl
vyrazit na stezku korunami stromů a kochat se výhledem do širokého okolí Tullnu. Na jaře se navíc
ne jedna želetická zahrádka rozkvete snad tisícero
barvami tulipánů, protože snad všechny účastnice
nakoupily cibuloviny ve velkém.
V červnu jsme se naopak vrhli na vaření. Na hřišti opět proběhla soutěž o nejlepší želetický guláš.
I tentokrát jsme šli do litého boje s odvahou a velkým nasazením, a nakonec jsme obsadili na stupních vítězů krásné druhé místo. Troufám si říct, že
boj to byl velmi vyrovnaný a gratulace proto patří
všem zúčastněným.
Nejvýznamnější a dovolím si říct, že i největší
akcí je již tradičně hodová ochutnávka vín. I ta poslední se těšila velkému zájmů návštěvníků, kterým
jsme nabídli 472 vzorků bílých, růžových a červených vín z oblasti Slovácka. Ten, kdo nechtěl zůstat
jenom u ochutnávání, si mohl zazpívat nebo zatancovat u cimbálové muziky Vacenovjáci.

Rok 2018

Vyvrcholením vinařského roku je pro nás žehnání mladých vín, kterého se první prosincovou sobotu ujal P. David Kučerka z Rytířského řádu Křížovníků
s červenou hvězdou.
Závěrem bych Vám, nejen jménem svým, ale
všech našich členů, chtěl popřát především zdraví,
klid a celkovou pohodu, abychom se mohli i nadále
společně scházet nejen na akcích, které pořádají Zahrádkáři. Současně děkuji za přízeň a podporu.
Luděk Bednařík

Výstava v Tullnu

Výstava v Tullnu

Výstava v Tullnu
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Odvádění dešťových vod
Při nedávné cestě po obci, když
celý den pršelo, jsem zjistil, jak velké množství majitelů domů má svedeny dešťové vody ze svých domů
na místní komunikace. Chtěl bych
všechny tyto vlastníky upozornit,
že tímto porušují zákon, protože
dešťovou vodu ze svého pozemku
nesmíme svádět na veřejnou komunikaci ani na pozemky sousední.
Největší problémy s těmito vodami nastávají v zimním období.

Pokud je sníh, který na střeše i při
malém oteplení taje, vytéká tato
voda na komunikaci, kde dost
často zamrzá. V loňském roce, kdy
panovaly tuhé mrazy, se na mě
obracela spousta občanů se stížnostmi, že před některými domy
je ledovka. Tito lidé měli samozřejmě pravdu a my jsme se snažili ledovku z komunikací odstranit. Je
jen škoda, že se nešli zeptat přímo
majitelů dotčených domů, proč

mají svedenou dešťovou vodu na
místní komunikaci. Možná by s tím
dotčení vlastníci začali něco dělat,
protože jinak je jim to naprosto
jedno.
Budu velmi rád, pokud by se
všichni, kterých se tento problém
týká, minimálně zamysleli a snažili
se tento problém řešit. Obec, jako
vlastník komunikací, také nikomu
nepouští vodu k jeho domu.
Pavel Planeta, starosta

Žádost o pomoc

Nabídka zaměstnání

Obec Želetice hledá člověka, který by byl schopen a ochoten pomáhat se zpracováním a vydáváním Zpravodaje Želetic. Jednalo by se o sběr
podkladů, psaní článků a připomínkování grafické podoby Zpravodaje. Na věku, pohlaví ani vzdělání nezáleží. Mělo by se jednat o člověka, který se
aktivně zajímá o dění v obci. Případní zájemci se
mohou informovat a hlásit u starosty.

Obec Želetice hledá do pracovního poměru ženu
na péči o veřejnou zeleň a provádění úklidu v obci. Zájemci se mohou informovat u starosty nebo na telefonu 724 168 695.

Sběr starého papíru
Z technických důvodů jsme nuceni od 1.3.2018
ukončit sběr starého papíru v místní mateřské škole.
Vím, že mnoho z vás starý papír sbíralo, abyste tak nějakým způsobem přispěli dětem ve školce. Pro obec je
tento sběr naprosto nerentabilní, protože vynaložené
náklady převyšují dosažený zisk. Také potřebujeme
prostory uhlárny, kde je zatím starý papír uskladněn,
využívat jako sklad. V dubnu bychom pak provedli poslední mobilní sběr papíru po obci.
Budu samozřejmě velmi potěšen, pokud budou
všichni, kteří papír třídí, ve své pozitivní činnosti pokračovat nadále. Vytříděný papír noste prosím do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou k tomu určeny. Pokud
by se snad produkce papíru zvýšila a kontejnery nestačili, obec je schopna zajistit další.
Pavel Planeta, starosta
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Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem občanům, kteří finančně přispěli
do Tříkrálové sbírky. Tři skupiny koledníků vybrali
v sobotu 6.1.2018 úctyhodných 20.013,- Kč.

Návštěva předsedy vlády
V neděli 13.8.2017 navštívil naši obec předseda
vlády České republiky Bohuslav Sobotka. O záměru
jeho návštěvy jsme se dověděli teprve ve čtvrtek od
jeho asistentky. Kromě naší obce navštívil premiér
ještě Nechvalín a Násedlovice. Tyto návštěvy obcí
byli součástí jeho programu na Kyjovských letních
slavnostech.
Protože nám bylo řečeno, že návštěva obce bude
trvat jednu hodinu, uspořádali jsme pouze krátkou
diskuzi s panem premiérem na obecním úřadě, které se zúčastnili někteří zastupitelé. Popovídali jsme
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si o životě v obci a o tom, co nás trápí. Následně jsme
absolvovali obchůzku obce, abychom se mohli po-

chlubit tím, co se v obci vybudovalo.
Pavel Planeta, starosta

Prodejna COOP
V červenci loňského roku se na
mě obrátila ředitelka Jednoty Hodonín s žádostí, aby obec začala
přispívat na provoz prodejny v Želeticích, protože prodejna vykazuje ztrátu. Dle mých dostupných
informací byly v okrese Hodonín
takto osloveny celkem 4 obce. Členové obecního zastupitelstva byli
s tímto požadavkem seznámeni

a všichni se k problému mohli vyjádřit. Zastupitelstvo se shodlo na
tom, že obec nebude za současné
situace poskytovat žádný příspěvek, s čímž byla také seznámena
paní ředitelka. Dle sdělení paní
ředitelky, pokud by se tržby v obchodě nezvedly, by mohla Jednota Hodonín přistoupit ke zkrácení
provozní doby a v krajním případě

Statistické údaje k 31.12.2017
Počet obyvatel
ženy
muži

499
254
245

Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

5
3

Počet dětí zapsaných v MŠ

16

by mohlo dojít k uzavření prodejny. Domnívám se, že pokud by
mělo k jakýmkoli změnám dojít,
tak by určitě probíhalo jednání
s obcí. Prozatím zůstává situace
nezměněna. Pro zachování prodejny potravin v obci bychom v ní
měli všichni více nakupovat, aby
se prodejně zvedly tržby.
Pavel Planeta, starosta

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

6,749 mil. Kč
7,939 mil. Kč

Stav účtu k 31.12.2017
Výše úvěru k 31.12.2017

2.186.353,- Kč
625.163,- Kč

Schválený rozpočet na rok 2018
Příjmy
Výdaje

7,079 mil. Kč
7,139 mil. Kč

Hospodaření obce v roce 2017
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

Rok 2018

5,867 mil. Kč
7,600 mil. Kč
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Společenská kronika
Narození v roce 2017

Zemřelí v roce 2017

Alžběta Kopečková
Ondřej Bartůněk

Viktor Hnilica, 69 let
Helena Zdomo-Frnjäková, 77 let
Jan Valenta, 67 let
Marie Capitová, 90 let
Lubomír Jandora, 62 let
Jaroslav Spurný, 57 let

Jubilanti v roce 2018
50 let
Karvayová Vojtěška
Maradová Marcela
Slavíčková Zdeňka
Handlíř Richard
Handlířová Blanka
60 let
Bednaříková Marie
Rožnovská Miroslava
Procházková Marie
70 let
Švestka Stanislav
Remešová Eva
Novotná Libuše
Sedlář Josef

75 let
Řihánek Václav
Potáčková Josefa
Procházková Bohuslava
Patera Miroslav
Chytil Josef
Kozmanová Miloslava
Müllerová Jaroslava

80 let
Řiháková Ludmila
Goj Jan
Dížková Marie
85 let
Sukop Josef
Jandora Josef
Němec Jan
90 let
Kolajová Růžena
Trbolová Alena

Všem jmenovaným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
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Stavba kabin na hřišti u lesa – rok 1964

Nově vysázené tůje na místním hřbitově

Návštěva Veľkých Ripňan – srbská kapela v akci

Malý technický problém
na krojovaném plese
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Slavnostní otevření hřiště u lesa – rok 1963

Svěcení mladých vín
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