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Rekonstrukce silnice na Cimburku
Největší investiční akce tohoto roku proběhla na přelomu měsíců duben – květen. Jednalo se o
rekonstrukci vozovky na Cimburku, jejíž velmi špatný technický stav si opravu zcela jistě zasloužil.
Proto se zastupitelé rozhodli provést v roce 2007 právě tuto rekonstrukci.
Z vozovky byla odstraněna dlažba a odebráno 30 cm starého pískového podloží. Místo toho bylo
navezeno 20 cm hrubého drceného kamene, který se prolil betonem a zhutnil. V horní části vozovky byla
ještě před tím vykopána a položena kanalizace, protože v tomto úseku nebyla kanalizace žádná. Na nově
vytvořené podloží byla navezena jemná kamenná drť, do které se kladla zpět žulová dlažba. V horní části
na konci a u domu č. 29 byly do vozovky umístěny příčné odvodňovací žlaby, které mají sloužit pro sběr
a odvod dešťové vody a jsou zaústěny do kanalizace. Vzhledem k malé šířce vozovky v tomto úseku
bylo dohodnuto, že bude nad studnou silnice rozšířena, aby mohla sloužit pro parkování automobilů.
Taktéž bylo přikročeno k úpravě a dláždění prostranství kolem studny, která zůstane zachována a
funkční i nadále. V rámci rekonstrukce vozovky došlo také ke zrušení a zasypání požární nádrže, která
již ztratila svůj původní význam. Během podzimu by měl být tento prostor urovnán a měla by zde být
provedena nová výsadba dřevin a květin.
Celkové náklady na rekonstrukci vozovky dosáhly výše 556.206,- Kč. Na realizaci této akce se podařilo
získat z rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova dotaci ve výši 158.000,- Kč.

Seční trávy na Adamcích

Sběr nebezpečných odpadů

Někteří obyvatelé se v loňském roce jistě
podivovali nad tím, že v Adamcích při sečení
trávy vznikly různě široké pruhy. Na tento pohled
si budeme muset časem zvyknout, protože se
Adamce tímto způsobem budou kosit i nadále.
Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, která
má Adamce od roku 2005 ve své správě, se
v loňském rozhodla, že tráva bude kosena
v pruzích asi 5 m širokých a mezi tím budou
pruhy asi 3 m široké, které se kosit nebudou.
Tento nový systém by měl přispět k tomu, aby
byla zajištěna dobrá ochrana jak rostlinným tak
živočišným druhům, které se zde vyskytují. Pro
rostliny je důležité trávu pokosit a tuto
pokosenou hmotu odstranit, pro živočichy
(brouci a motýli) je naopak vhodné trávu nekosit
vůbec. Dle sdělení pracovníků CHKO Pálava se
Adamce stali ukázkovou lokalitou, kde se
k tomuto systému kosení trávy přistoupilo.
Správa CHKO Pálava každý rok určuje lokalitu,
kde se bude tráva kosit a uzavře smlouvu
s obecním úřadem, na zajištění tohoto pokosení.
Obecní úřad pak ve spolupráci s místními
občany toto pokosení zajistí.
V průběhu
letošního roku by se ještě měli v Adamcích
objevit zcela nové informační tabule, které jsou
vyrobeny v barevném provedení. Tyto tabule
budou umístěny opět na svých původních místech
– na spodní straně Adamců od Želetic a na horní
straně směrem od Nenkovic.

Tak jako každý rok, tak se i letos konal v obci sběr
nebezpečných odpadů. V sobotu 16.června se
prostranství před obecním úřadem zaplnilo
kontejnery, do kterých pracovníci firmy Ekor
nebezpečné odpady ukládali. Tento způsob sběru,
kdy mají všichni obyvatelé obce možnost se
odpadu bezplatně zbavit, opět využilo velké
množství občanů. Při tomto sběru se vybralo:
lednice – 4 ks, televizory – 14 ks, barvy – 310 kg,
oleje – 37 l, AKU baterie – 170 kg a pneumatiky –
280 kg. Náklady na tento sběr přišly obecní
rozpočet na 15.198,- Kč. Je ale potěšující, že je
tento sběr využíván a odpad se nám nepovaluje
kolem obce v příkopech nebo po mezích.
Novinkou v tomto roce je, že sběr objemného
odpadu, kdy je u obecního úřadu přistaven přes
víkend kontejner, bude probíhat z důvodu velkého
zájmu 2x ročně – na jaře a na podzim. Další
novinkou, především u sběru tříděného odpadu je,
že se kontejnery na plast vyváží každý týden
v pondělí a kontejnery na papír každou středu.

Mateřská škola a obecní úřad děkují všem
občanům, kteří přispěli při sběru starého
papíru. Při letošním březnovém sběru bylo
sebráno celkem 4210 kg.
Peníze z tohoto sběru byly použity na
nákup hraček a pomůcek pro děti v MŠ.
Mateřská škola provádí sběr starého
papíru i nadále.

Komplexní pozemkové úpravy
Pracovníci firmy Geodis, jako zpracovatelé komplexní pozemkové úpravy na katastru naší obce,
prováděli především během zimních měsíců kompletní zaměření katastru. Při tomto zaměřování byly ve
spolupráci s okolními obcemi stanoveny katastrální hranice, které tvoří vnější obvod pozemkových úprav
a zaměřen současný stav pozemků, aby bylo jasné, kde vedou polní cesty, výsadby stromů, meze. Taktéž
bylo zmapováno, jakým způsobem jsou pozemky využívány, jestli jsou zemědělsky obdělávány nebo leží
ladem a nachází se na nich travní porost.
V prosinci loňského roku proběhlo na kulturním domě jednání ohledně vnitřního obvodu
pozemkových úprav. Na toto jednání byly pozváni majitelé pozemků, které sousedí s vnitřní hranicí
pozemkových úprav, aby se stanovila hranice. Komplexní pozemkové úpravy totiž probíhají
v extravilánu obce, tj. mimo zastavěné území obce. Ve čtvrtek 26. dubna proběhlo na kulturním domě
úvodní jednání, na které byli pozváni všichni majitelé, jejichž pozemky vstoupily do pozemkových
úprav. Na tomto úvodním jednání ředitelka Pozemkového úřadu Hodonín ing.Velísková seznámila
přítomné s tím, co je během provádění pozemkových úprav čeká – po provedení úprav budou mít
všechny parcely nová čísla, nové výměry, může dojít ke sloučení nebo naopak k rozdělení pozemků
jednoho majitele. Pro všechny majitele pozemků je asi nejdůležitější, že po provedení pozemkových
úprav dojde k zániku všech nájemních smluv na pozemky a bude nutné uzavřít smlouvy nové. Na tomto
úvodním jednání byl přítomnými účastníky zvolen Sbor zástupců vlastníků ve složení – Miroslav
Kozman, Luděk Bednařík, Jiří Slováček, František Kobza a Stanislav Švestka. Předsedou sboru byl
zvolen pan Kozman a dalšími nevolenými členy jsou ředitelka Pozemkového úřadu Hodonín
ing.Velísková a starosta obce Pavel Planeta. Sbor zástupců vlastníků by měl jednat se zpracovatelem
pozemkových úprav především na plánu společných zařízení. Tento plán by měl ukázat, kde budou polní
cesty a jaká by měla být provedena opatření k zamezení především větrné a vodní eroze půdy – výsadba
stromořadí, vybudování biocenter. Plán společných zařízení musí na konci schválit zastupitelstvo obce.
Další velké jednání s majiteli pozemků by mělo proběhnout ještě do konce roku, kde se budou
řešit majetkové nároky. Zpracovatel pozemkových úprav si musí s majiteli pozemků odsouhlasit počet
pozemků a jejich výměry.
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Při rekonstrukci silnice na Cimburku bylo staré podloží z cesty vyvezeno do hluboké cesty
za bytovkou 205. Snahou obce je tuto cestu postupně zavést, vyrovnat ji s okolním terénem
a po provedení pozemkových úprav zde vybudovat cestu zpevněnou
U zastávky ČSAD byla instalována vitrína místních skautů, kde se můžete dočíst o jejich činnosti
Během měsíce února byla v budově školy vyklizena, vymalována a upravena druhá
místnost tak, aby mohla sloužit k pořádání příležitostných výstav
Na obecní úřad byla doručena žádost Lidového spolku péče o německé válečné hroby o provedení
exhumace ostatků německých vojáků, kteří mají být pohřbeni na místním hřbitově. Zastupitelstvo
obce s provedením exhumace vyslovilo souhlas. Odborná firma by měla provést průzkum
předmětných míst v horních rozích hřbitova a případně provést exhumaci. Nalezené lidské ostatky by
byly odvezeny na centrální pohřebiště a případné nalezené kovové předměty na odbornou expertizu.
V únoru tohoto roku se obec přihlásila do Spolku pro obnovu venkova, který je jedním
z hlavních organizátorů soutěže Vesnice roku. Do této soutěže se obec v tomto roce
nepřihlásila.
V současné době se zpracovávají tři projekty, na které se obec v příštích letech pokusí sehnat
finanční prostředky z fondů Evropské unie. Jedná se o projekty na rekonstrukci chodníku v dědině
s vybudováním zastávek u statku, rozšíření kabin s výstavbou víceúčelového hřiště a kompletní
rekonstrukci kulturního domu společně s příjezdovou cestou v zadní části KD.
V průběhu zimních měsíců probíhalo jednání s Českými drahami o budoucnosti železniční
trati Uhřice – Ždánice. Provoz na této trati byl zrušen a bylo vydáno povolení na odstranění
pražců a kolejnic z trati. Jednání se zúčastní obce Uhřice, Násedlovice, Dražůvky a
Ždánice, přes jejichž území trať vede. Obce se shodli na tom, že mají zájem o pozemek
zrušené trati, kde by chtěly v budoucnu vybudovat cyklostezku. O budovu nádraží
v Želeticích obec zájem nemá, takže si s ní České dráhy naloží dle svého uvážení.

Oprava hasičské zbrojnice
Sbor dobrovolných hasičů požádal obecní zastupitelstvo při sestavování rozpočtu na konci loňského roku o
zajištění opravy hasičské zbrojnice. S touto opravou bylo vzhledem k příznivému počasí započato již
v měsíci březnu. Hlavním problémem ve zbrojnici bylo, díky nedostatečné izolaci, prosakování vlhkosti do
zdiva a následné opadávání omítky. Proto bylo nutné spodní části zdí postupně vybourat, provést izolaci a
zídku následně vyzdít a provést opravu omítek. Nejzřetelnější změnou u zbrojnice je nově vybudovaná
příjezdová cesta ze zámkové dlažby, při jejímž budování byla provedena i oprava odpadního potrubí, které
svádělo dešťovou vodu do kanalizace. Lepší odvod dešťové vody bude zabezpečen také díky novým
okapům. Celkové náklady na provedení všech těchto oprav se vyšplhaly do výše 107.025,- Kč. Členové
sboru dobrovolných hasičů si následně provedli vymalování vnitřních prostor zbrojnice a dále přislíbili
provést svépomocí opravu fasády tak, aby v roce 2008 mohli důstojně oslavit 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Želeticích.

Občanské sdružení Želetické ženy

Mužský sbor

Již více než dva roky se snažila menší skupinka želetčanek
obohatit kulturní život všech spoluobčanů v naší obci.
Zpočátku jsme pomáhaly Obecnímu úřadu Želetice
s organizací kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí.
Z těch větších a úspěšných si dovolíme připomenout
Podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin, každoroční
gastronomické soutěže, rozmanité tvůrčí dílny pro děti i
dospělé a v neposlední řadě i obnovené Kateřinské zábavy.
S narůstajícími zkušenostmi z těchto aktivit uzrála myšlenka
na založení občanského sdružení, kterou se nám podařilo
v letošním roce uskutečnit.
Po nezbytné registraci sdružení na Ministerstvu vnitra
proběhla v únoru 2007 ustavující schůze občanského
sdružení Želetické ženy. Na slavnostním zahájení činnosti
byla za předsedkyni zvolena paní Karvayová. Mezi hlavní
cíle našeho sdružení patří udržování folklórních tradic
v obci, turistické a cykloturistické výlety, zájezdy za
kulturou a poznáním, taneční zábavy, tvůrčí dílny, zábavně
soutěžní akce pro děti i dospělé.
V dubnu letošního roku přihlásilo občanské sdružení
Želetické ženy dva projekty do grantového programu, který
vyhlásila společnost Moravské naftové doly, a.s. Tohoto již
IV. ročníku se zúčastnilo 102 žadatelů s projekty z oblasti
ekologie, volného času, školství , kultury a sportu. Zařadit
mezi 29 nejúspěšnějších se podařilo i našemu projektu
„Kroje pro Želetice“. Výše dotace od MND,a.s. činí 50 000,Kč, což představuje polovinu celkového rozpočtu projektu.
Zbývající část peněz nám poskytl obecní úřad. Za tuto částku
pořídíme kroje, ve kterých se chceme zúčastňovat různých
folklórních akcí menšího či většího rozsahu, letos i
Slováckého roku v Kyjově a krojovaných plesů v Hodoníně
a v Praze.
ŽŽ, jak mezi sebou sdružení nazýváme, má v současné době
38 registrovaných členů. Nejsme uzavřenou společností a
rádi v našich řadách přivítáme další členy a příznivce.

Začínali jsme před 25 lety, bylo nás 14 mužů.
Na zkoušky jsme chodili na kulturní dům,
dolů do vinárny. Zpívali jsme písničky
aktuální a dostupné, které jsme znali.
Doprovod jsme měli ze začátku dvě
harmoniky. Byli to pan Josef Planeta a
Rudolf Černý s nimi pak Karel Macháček,
zpěváci, kteří už nejsou mezi námi.
Čest jejich památce!
Pak jsme se na dlouhou dobu odmlčeli,
abychom v roce 2001, kdy obec slavila
výročí, dali do kupy. Také jsme přispěli svými
písněmi k její oslavě. A nakonec potřetí jsme
se dali dohromady letos v březnu, abychom
přispěli svými vystoupením na charitu. Nyní
je nás 10 mužů a scházíme se každý pátek ve
20 hodina na obecním úřadě. Pokud byste se
chtěli přihlásit mladí i starší, přijďte! Rádi
Vás přijmeme mezi nás.
Jaromír Crha

Blahopřání
V letošním roce se dožívá
P. PharmaDr. Josef Šedivý O.Cr.
významného životního jubilea 40 let,
slaví 10. výročí kněžství a 10. výročí
působení v naší farnosti.
Jménem obecního úřadu mu přejeme
všechno nejlepší, hodně, sil, zdraví,
štěstí, Božího požehnání a ještě
mnoho let strávených v naší farnosti.

Myslivecké sdružení Želetice
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Práce myslivců v letních měsících :

Koncem května a začátkem června kladou srny svá
mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, líhnou se
mladí bažanti. Na této mladé zvěři dovedou udělat
citelné škody nejen toulaví psi, kočky a dravá zvěř
(liška, kuna, jezevec, straka, vrána šedá, v poslední
době i krkavec, ale také mezi lidmi velmi oblíbený
ježek). Také člověk svými aktivitami (různé druhy
sportů v přírodě, způsoby hospodařen) přispívá ke
ztrátám na mladé zvěři.

Péče o zvěř není jenom záležitostí zimy, ale trvá
po celý rok. V zimě, kdy zvěř strádá, ji
přikrmujeme, v jarních a letních měsících přichází
na řadu čištění a desinfekce krmných zařízení –
zásypů a krmelců – jejich opravy či budování
nových. Protože poslední roky klimatické
podmínky nejsou pro zvěř ideální – velmi suchá
léta – trpí zvěř nedostatkem vody. Proto jsou
v místech vzdálených od vodotečí budovány
napajedla pro zvěř. Žádáme tímto všechny, hlavně
mládež, aby tato napajedla neničili. Zvěř je na nich
ve velkých vedrech, kdy nejsou ani ranní rosy,
životně závislá.
Dalším úkolem je zajištění dostatečného množství
jadrného (obilní a kukuřičný pozadek) a
objemného krmiva (suš. jetel) pro zimní
přikrmování zvěře. Stavy drobné zvěře – zajíců a
bažantů – jsou v porovnání se 70. léty min. století
o ¾ nižší u bažantů a až o 95% u zajíců.
Věřte, že nás stojí nemalé úsilí i finanční
prostředky stavy drobné zvěře nejen udržet, ale
stálou péčí a ochranou, zlepšováním životních
podmínek a i plánovaným zazvěřováním, tyto
stavy zvyšovat. Aby setkání – hlavně dětí – se
zajícem, bažantem či srnčí zvěří ve volné přírodě
nebylo ničím výjimečným, ale běžným jevem jak
tomu bývalo dřív.
Děkujeme vám všem, kteří máte vztah k přírodě a
jejím „obyvatelům“, za aktivní či pasivní pomoc
v naší práci.

Jak se v přírodě v tomto období chovat :

Zvěř potřebuje k přežití a zdárnému vývinu především
klid. Ten ji dopřejeme omezeným a šetrným pohybem
v přírodě. Když při procházce najdeme malé srnče,
nebereme je do ruky ani je neodnášíme domů
v domnění, že je matka opustila. Malé srnče tuto naši
„pomoc“ zpravidla nepřežije. Srna leží vždy nedaleko
srnčete, při vyrušení odbíhá, ale pak se k srnčeti
vrací. Jindy zase můžeme najít v trávě přikrčeného
malého zajíčka. Také není matkou opuštěný a jeho
případná domestikace (ochočení) končí smrtí.
Zvláště v měsících červen a červenec omezte volný
pohyb psích miláčků na procházkách revírem.
Dopřejme zvěři dostatek klidu pro dobrý vývin
v ranném věku jejího života. Zvěř v přírodě je
společným národním bohatstvím. Její chov a
udržování přiměřených stavů je záležitostí nás
myslivců (ukládá to zákon o myslivosti), ale bez
pomoci vás všech by naše úsilí nemělo požadovaný
efekt.

Miroslav Kozman

Rozkvetlé Želetice
V prvním čísle Zpravodaje obce v roce 2007 jsme již krátce informovali o vyhlášení soutěže
„Rozkvetlé Želetice“. Cílem této akce je ocenit snahu našich občanů vytvořit kolem sebe pěkné
prostředí, rozkvetlé předzahrádky a domy v nichž bydlíme. Vždyť právě tyto vizitky našich
obydlí pak tvoří celkový dojem ze vzhledu obce. Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
Nejlépe upravená předzahrádka před domem
Nejhezčí květinová výzdoba oken a balkonová výzdoba
Nezávislá odborná porota vybere během měsíců červenec – srpen tři nejlepší z každé vyhlášené
kategorie, kteří obdrží poukázky na nákup zahradnických potřeb a květin. Výsledky budou
vyhlášeny na Podzimní výstavě ovoce, zeleniny a květin, která proběhne v prostorách kulturního
domu ve dnech 22. – 23. září tohoto roku.
Pořadatelé výstavy tímto zároveň žádají všechny občany, kteří se zahradničení věnují, aby na
výstavu přinesli ukázat výpěstky ze svých zahrádek.

Historie domů v Želeticích
Kniha o Želeticích, která vznikala u příležitosti 870. výročí od první písemné zmínky o
naší obci, obsahuje ve své obrazové části pohledy na jednotlivé domy. Chtěli jsme tehdy
zachytit nejen pestrost celé obce, ale i jednotlivých stavení. Naše vesnice se mění především
díky obyvatelům Želetic, kteří vytváří ráz naší dědiny. Obyvatelé, kteří zde zapustili své kořeny
před mnoha lety nebo i ti, kteří přišli do Želetic nedávno.
Záměrem při vydání knihy bylo doplnit u všech domů kromě nynějších majitelů i
majitele z předchozích let. Za tím účelem jsme s bývalým starostou panem Františkem Dížkou a
několika občany opakovaně navštívili Okresní archiv v Hodoníně, kde jsme si nechali předložit
soupisové archy obce Želetice. Vycházeli jsme od soupisů domů z roku 1869. Soupisy se
prováděly po 10 letech a tak i my jsme vypisovali údaje z archů z let 1880, 1890, 1900, 1910 a
1920. Soupisové archy z let třicátých a dalších okresní archiv již nevlastnil a bylo nám sděleno,
že k těmto materiálům již nebudeme mít přístup. Sháněním těchto dalších dokumentů se práce
zpomalila a do vydání knihy nemohly být zpracovány ani získané údaje.
Tyto ležely nevyužity na obecním úřadě až do roku 2004, kdy jsme se staršími
pamětníky sešli a podle vzpomínek doplnili chybějící majitele domů až po dnešní dobu. Naše
zápisky zpracoval želetický rodák pan Václav Kobza, doplnil je pan Jaroslav Provazník a jsou
nyní k nahlédnutí v čítárně místního muzea.
Marie Valianová

Pro zajímavost uvádím tituly ze soupisového archu z r. 1880:
Arch popisní – k sečtení obyvatelstva a nejdůležitějších domácích zvířat pro užitek chovaných
- dle toho kolik obojího bylo dne 31. prosince 1880
Země – Morava okres Kyjov
obec místní – statek o sobě – Želetice
osada Želetice číslo domu . . .
číslo obydlí
Jméno – totiž jméno rodiny (příjmení), jméno (křestní jméno)
predikát šlechtický a hodnost šlechtická
Pohlaví – mužské – ženské
Rok narození – dle možnosti též měsíc a den
Místo narození
Příslušnost (právo domovské) příslušnost státní
Vyznání náboženské
Stav
Jazyk v obcování
Postavení úřední – způsob výživy živnost řemeslo
Majetek – postavení v práci nebo ve službě
vedlejší výživa má-li kdo jakou – při polním hospodářství
- při živnosti nebo obchodu
znalost čtení a psaní – umí čísti a psáti
- umí jen čísti
vady na těle a na duchu má-li kdo jaké – na obě oči slepý
- hluchoněmý
- choromyslný
- blbý
přítomný – nepřítomný – na čas
- trvale
Místo, kde se nepřítomný zdržuje
Připomenutí

Skauting
Květinový den

Výcvik ve vodáctví

Ve středu 16. května se konal desátý Květinový den,
do kterého se zapojili i skauti ze Želetic. Jedná se o
akci Ligy proti rakovině a každý kdo chtěl, mohl
přispět finančním příspěvkem do zapečetěné
pokladničky. Skauti na oplátku rozdávali
stylizovaný žlutý květ měsíčku lékařského.
V letošním roce obdrželo 800 tisíc občanů spolu se
žlutou květinkou i leták upozorňující na nebezpečí
nezdravého životního stylu.
Výtěžek Květinového dne šel na nádorovou
prevenci, pomoc nádorově nemocným, výzkum
rakoviny a na výuku mladých diagnostiků na
lékařských fakultách.
V Želeticích skauti vybrali prodejem
100 kvítků 3437,- Kč.

V sobotu 16.6. skauti pro své mladší členy
uspořádali vodácký výcvik na přehradě u
Osvětiman. Akce se zúčastnilo celkem 24 dětí,
kterých se po úvodním nástupu ujali starší
skauti a pokusili se je naučit ovládat kánoe
nebo plavat v plovacích vestách. Po dvou
hodinách, během nichž se někteří „cvakli“
(nedobrovolně vykoupali), jsme si šli
odpočinout od vody a zahráli několik
společenských her na blízkém tábořišti
spřáteleného skautského oddílu. Poté jsme se
vrátili na vodu a již jen pro zábavu se plavili
po celé přehradě nebo koupali. Zcela jsme si
zapomněli hlídat čas a tak nás téměř ujel
zpáteční autobus

Puzzliáda

Beseda s paní Zajíčkovou

Výstava mysliveckých trofejí

Beseda s důchodci

Rozlosování soutěží fotbalových mužstev - podzim 2007
Přípravka

Žáci

Neděle 26.8.

Svatobořice „B“ – Želetice

9:30

Neděle 26.8.

Želetice – Dambořice

14:00

Neděle 2.9.

Želetice – Mikulčice

14:30

Sobota 1.9.

Prušánky – Želetice

16:30

Neděle 9.9.

Šardice „C“ – Želetice

Neděle 9.9.

Želetice – Terezín

14:00

Neděle 16.9.

Želetice – Šardice „D“

14:00

Neděle 16.9.

Želetice – Uhřice

13:30

Sobota 22.9.

Kostelec – Želetice

15:00

Neděle 23.9.

Starý Poddvorov – Želetice

10:00

Neděle 30.9.

Želetice – Vlkoš

14:00

Neděle 30.9.

Želetice – Lužice

13:30

Neděle 7.10.

Kyjov „B“ – Želetice

Neděle 7.10.

Lovčice – Želetice

13:00

Neděle 14.10.

Želetice – Ratíškovice

13:30

Neděle 14.10.

Želetice – Násedlovice

13:00

Sobota 20.10.

Lužice – Želetice

14:00

Neděle 21.10.

Čejč – Želetice

12:30

Neděle 28.10.

Želetice – Milotice

12:00

Neděle 28.10.

Želetice – Žarošice

11:30

Neděle 4.11.

Hovorany – Želetice

10:00

Všechny domácí zápasy přípravky se budou hrát na hřišti v Nenkovicích.
Dorost
Sobota 25.8.

Želetice – Bukovany

16:30

Neděle 2.9.

Svatobořice – Želetice

14:15

Sobota 8.9.

Želetice – Sobůlky

16:30

Sobota 15.9.

Želetice – Kostelec

16:00

Neděle 23.9.

Prušánky – Želetice

13:45

Sobota 29.9.

Želetice – Věteřov

16:00

Sobota 6.10.

Mikulčice „B“ – Želetice

15:30

Sobota 13.10.

Želetice – Moravany

15:30
Muži

Neděle 12.8.

Želetice – Ždánice

16:30

Neděle 19.8.

Dambořice – Želetice

16:30

Neděle 26.8.

Želetice – Nenkovice

16:30

Sobota 1.9.

Dubňany „B“ – Želetice

16:30

Neděle 9.9.

Želetice – Čejč

16:30

Neděle 16.9.

Želetice – Uhřice

16:00

Neděle 23.9.

Prušánky – Želetice

16:00

Neděle 30.9.

Želetice – Milotice „B“

16:00

Neděle 7.10.

Lužice – Želetice

15:30

Neděle 14.10.

Želetice – Bohuslavice

15:30

Neděle 21.10.

Násedlovice – Želetice

15:00

Neděle 28.10.

Želetice – Strážovice

14:00

Neděle 4.11.

Dolní Bojanovice – Želetice

13:30

Neděle 11.11.

Ždánice – Želetice

13:30

Hodnocení fotbalové sezóny 2006 – 2007
Mužstvo mužů:
Jak jistě všichni víte, v sezóně 2005-2006 proběhla v okrese Hodonín v nižších soutěžích
reorganizace, vznikly dvě III. třídy a zůstala pouze jedna IV. třída. Našemu družstvu se přes veškerou
snahu v tomto ročníku do III. třídy postoupit nepodařilo.
Do ročníku 2006-2007 jsme proto vstupovali s cílem postoupit do III. třídy, neboť podmínky
které mají hráči v Želeticích zajištěny, jsou předpokladem účasti našeho kolektivu ve vyšší soutěži, než
IV. třída. Je to především nová travnatá plocha, o kterou se příkladně stará pan Křůmal Miroslav, ale i
práce výboru TJ Sokol, který se snaží, aby hráči pro svůj výkon měli co nejlepší podmínky.
V podzimní části sezóny 2006-2007 jsme se ale přesvědčili, že postup do vyšší třídy bude
nelehký úkol, neboť mužstva, která zůstala ve IV. třídě měla stejné ambice. Po této části soutěže skončilo
naše mužstvo na prvním místě se sedmi výhrami, třemi remízami a jednou prohrou. Dosáhlo 24 bodů
s aktivním skóre 29 : 13. Hráčům hráčů ale bylo jasné, že bez kvalitní zimní přípravy tuto pozici
neobhájí. Většina z hráčského kolektivu se proto ve dnech 1.- 4.2.2007 zúčastnila zimního soustředění ve
Staré Vodě v Rýmařově, kde v krásném zimním prostředí nabírala síly do jarních zápasů . Během zimní
přípravy hráči sehráli několik přípravných zápasů. Jedním z nejvydařenějších byl zápas v Mikulovicích,
kde sehráli rovnocenný zápas s účastníkem III. třídy okresu Znojmo.
Jarní část ročníku 2006-2007 začala v měsíci dubnu. Družstvo začalo domácím vítězstvím nad
hráči Sokola Lipov B a úspěšně pokračovalo v dalších čtyřech utkáních, která všechna vyhrálo. K utkání
jara jsme zavítali na hřiště do Hrubé Vrby, kde jsme až do 80. minuty drželi bezbrankovou remízu. Po
několika chybách jsme nakonec poprvé na jaře prohráli, ale nebýt neproměněných šancí v I. poločase,
mohl být výsledek opačný. Ještě během cesty domů se hráči dozvěděli, že stávající počet bodů jim stačí
na postup a od tohoto okamžiku nebyl přístup k zápasům již tak zodpovědný jako k předešlým. Je také
pravda, že do sestavy byli začleňováni noví hráči, ale obdržet ve dvou utkáních devět branek a pouze dvě
vstřelit, není dobrou vizitkou. Tato dvě utkání nás také stála první místo, které jsme nakonec vydřeli
bezbrankovou remízou v Archlebově.
V jarní části soutěže družstvo získalo 16 bodů za 5 vítězství, 1 remízu a 3 prohry se skóre 16 :
17. Celkově pak získalo 40 bodů za 12 vítězství, 4 remízy a 4 prohry se skóre 45 : 30. Nejlepším
střelcem se stal Stanislav Kolaja se 12 brankami.
Dovolte mi, abych závěrem své zprávy, poděkoval všem hráčům, kteří se v sezóně 2006-2007
zasloužili o to, že se v Želeticích znovu po dlouhé době bude hrát III. třída. Zároveň mi dovolte, abych
poděkoval výboru TJ Sokol, který se snažil, aby hráči měli pro svůj výkon co nejlepší podmínky a
v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem příznivcům kopané v Želeticích, bez nichž fotbal není
fotbalem a na domácí půdě jsou našim dvanáctým hráčem. Hráčům pak přeji, aby jejich účinkování ve
III. třídě nebylo jen záležitostí jedné sezóny.
Jan Goj ml.

Mužstvo žáků:
Podzimní část sezóny vyšla našim žákům poměrně dobře, přezimovali jsme na pěkném 3. místě
tabulky okresní soutěže. Bylo to díky kvalitním výkonům, které naši žáci předváděli (jen pro představu –
prohráli pouze jediný zápas na půdě suverénního lídra naší skupiny - mužstva TJ Sokol Žarošice 1:0 po
velmi dobrém výkonu). Další body ztratili za remízy s mužstvy Sokola Věteřov (doma) a Sokola
Sobůlky (venku). Velmi dobré umístění po podzimní části nás motivovalo k tomu, abychom nic
nepodcenili a dobře se připravili na jarní část sezóny.
Přípravu jsme zahájili už v měsíci lednu pravidelnými tréninky v tělocvičně ZŠ Nenkovice
v překvapivě hojném počtu. Jakmile to počasí dovolilo, přesunuli jsme se s trénováním na velmi dobře
připravený trávník na našem hřišti.

Kvalitní trénink se odrazil na výkonech v jarní části soutěže, do které jsme vstoupili na hřišti
nevyzpytatelného mužstva Družstevníků Starý Poddvorov, výhrou 7:0. Toto vítězství nás nastartovalo a
přes soupeře ze střední části tabulky jsme přešli bez problémů. Ke konci soutěže na nás čekali nejsilnější
soupeři, se kterými se nám dařilo střídavě. Výborně jsme se předvedli jak ve Věteřově výhrou 2:4, tak
v domácím zápase proti Žarošicím, ve kterém jsme, přestože jsme nebyli horším týmem, prohráli 1:2. O
to větší zklamání přišlo (alespoň pro trenéra) o týden později v Násedlovicích, kde jsme prohráli 6:0. Na
závěr soutěže jsme hostili na domácím hřišti TJ Sokol Dambořice. Omlazený hostující celek nám nekladl
větší odpor, takže jsme sezónu zakončili výrazným vítězstvím. Postavení v tabulce se nám podařilo ještě
vylepšit, takže jsme skončili na krásném 2. místě.
Z pozice trenéra bych chtěl všem hráčům žákovského mužstva poděkovat za jejich přístup
k tréninkům a zápasům. Zároveň jim popřát hodně štěstí a zdraví do příští sezóny, ať už těm, co
přicházejí z přípravky, tak i těm, kteří už budou hrát za nově sestavený tým dorostu.

Chci poděkovat i rodičům za to, že s námi jezdili na zápasy a zajišťovali nám jak zázemí
co se týče dopravy, tak psychickou podporu hráčům. Myslím si, že i fanoušci si přišli na své,
když měli možnost sledovat naše „naděje“ v jejich počínání na hřišti a byli překvapeni
množstvím krásných fotbalových akcí. Tak „jen víc a houšť“
Tomáš Luskač

Mužstvo přípravky:
Přípravka uzavřela již třetí sezónu svého působení. Za tyto tři roky jsme si uvědomili, že pro
mladé hráče znamená dětská kopaná jejich první setkání s organizovanou hrou. Nezapomínáme na to, že
hra pro ně musí znamenat zábavu a radost a nikoliv tvrdou práci. Kopaná by se měla stát nedílnou
součástí jejich mladých životů. První dojem je ukazatelem dalšího vývoje dítěte. A tak jim ponecháváme
zábavu. Nejlepším výsledkem, kterého můžete dosáhnout v dětské kopané, je mít šťastné a rozradostněné
děti, které si hrají spolu se svými přáteli a přitom se mohou ledasčemu přiučit.
Naše výsledky jsou rok od roku lepší. Naše mužstvo se dostalo na určitou úroveň, kterou bychom
chtěli pro další roky alespoň udržet. V letošním roce se nám sice podařilo postupně přilákat na hřiště
téměř 18 dětí, ale přestože četnost tréninků a jejich vedení jsou spíše na rekreační úrovni a směřované
spíše pro zábavu dětí, ne všechny k nám vydržely chodit. Některé hra přestala bavit, ale většina nemá
dostatečnou podporu rodičů. Bez dobré vůle rodičů nemá mužstvo tak malých dětí šanci existovat. Děti
jsou ještě moc malí na to, aby je fotbal bavil po celý rok stejně a právě rodiče by je měli udržet v tom,
aby i v den, kdy se jim zrovna nechce, přece jenom přišly na trénink nebo zápas. Rodiče musí říct dítěti,
že je čas jít na trénink, zápas apod., přijít se podívat, povzbudit ho a pochválit. Dětská kopaná se musí
stát pro všechny zúčastněné pozitivní zkušeností, která přináší mladým hráčům ze všeho nejvíc potěšení
ze hry. Rodiče a příbuzní musí projevovat o fotbalový život svých dětí zájem. Měli by posilovat u
mladých hráčů jejich sebedůvěru a musí podporovat klub v jeho práci. Protože zájem o fotbal u dětí a
rodičů postupně upadal, tak i proto jsme konec sezóny dohrávali v minimálním počtu.
Pro příští sezónu chystáme řadu změn, včetně nového trenéra, a doufáme, že se podaří získat
zájem dětí tak, abychom mohli dál pokračovat v naší činnosti. Vždyť děti se dříve se svými kamarády
setkávaly na hřišti daleko častěji. Trávily zde svůj volný čas a často hrály fotbal. A tak dospělí nesmí
zapomenout na to, že důležitým hlediskem kopané pro děti je, aby byly pohromadě se svými přáteli.
Musíme svoji pozornost věnovat přátelství, neboť to podporuje lidského ducha.
Přípravka začne po letní přestávce trénovat opět od začátku srpna a to dvakrát týdně, tak abychom se co
nejlépe připravili na novou sezónu.
Ing. František Marada

