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100. výročí založení Československa

Zpravodaj Želetic

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
osmičkový rok, tak lze jasně pojmenovat uplynulý rok 2018. Tento
pojem se začal užívat v souvislosti
s loňskými významnými celorepublikovými výročími. Nejen v televizi, v tisku nebo na internetu jsme
mohli sledovat probíhající oslavy.
Televizní programy nabízely spoustu dokumentárních i hraných filmů
k daným událostem. Významná
výročí připomínala také spousta
výstav a netradičních akcí po celé
republice. Například Česká pošta
vydala k výročí vzniku republiky
poštovní známky a Česká národní
banka pamětní dvacetikorunové
mince. Velká města ale i malé obce
se důstojným způsobem zhostili konání těchto oslav. I v naší obci
jsme si v neděli 28. října položením

věnce k pomníku padlých a krátkým programem v kulturním domě
připomněli významné 100. výročí vzniku Československa a konce
1. světové války.
Kromě významných celorepublikových i obecních výročí, jejichž
přehled najdete na jiném místě
Zpravodaje, byl rok 2018 politicky
dost bouřlivý, zvláště když se konaly prezidentské a komunální volby.
Z jiného úhlu pohledu stojí za zmínku, že podle Českého hydrometeorologického ústavu byl tento rok
nejteplejší od poloviny 18. století.
Z dalších zajímavostí je možné zmínit, že jsme 27. července
měli možnost sledovat neobvyklé
úplné zatmění měsíce, při kterém
měsíc prošel středem zemského
stínu, což se stalo naposledy při
zatmění v roce 2011. Vzhledem
k tomu, že měsíc byl tou dobou
od Země vzdálen nejdále, jedna-

lo se o nejdelší zatmění v rámci
21. století.
Pro někoho mohlo být jistě významnou událostí loňského roku
to, že se naše sportovkyně Ester Ledecká stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou ve dvou různých disciplínách na zimních olympijských
hrách v Koreji, čímž se nesmazatelně zapsala do naší i sportovní historie.
Rok 2018 byl plný významných
výročí a událostí. Pro někoho mohl
být úspěšný, pro jiného už méně.
Někomu přinesl radost, druhému
zase smutek. Dnes je ovšem už
pouhou historií. Přál bych všem čtenářům, aby byl rok 2019 plný spokojenosti, radosti, lidského porozumění, a pokud by se snad v našem
životě objevily chmury a nesnáze,
abychom je rychle zahnali a dívali
se na svět pozitivně a s nadhledem.
Pavel Planeta, starosta

Bytová výstavba u lesa
Na podzim roku 2017 jsme dokončili v lokalitě
u lesa prodloužení inženýrských sítí. Vzhledem ke
všem požadovaným dokumentům však byly některé
kolaudace těchto sítí vyřízeny až během roku 2018.
Také až jaře tohoto roku prováděla společnost EON
rozšíření rozvodů elektrické energie do dané lokality.
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Když jsme měli všechny stavby hotové a potřebné
dokumenty vyřízené, bylo možné přistoupit k prodeji
pozemků. Zastupitelé se dohodli, že vzhledem k celkovým nákladům, bude obec prodávat tyto pozemky pro bytovou výstavbu za cenu 370,- Kč/m2. Chtěl
bych dodat, že tato cena nepokrývá veškeré vynalo-
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žené náklady, ale zastupitelé se rozhodli vyšší náklady akceptovat a přiměřenou cenou podpořit bytovou výstavbu v obci.
Prodej prvního pozemku jsme schválili na zasedání obecního zastupitelstva 19. února 2018. Samotný
prodej se však neobešel bez problémů, jelikož jsme
se museli vypořádat s mnoha dotazy a požadavky ze
strany zájemců. V dnešní době však máme již všech

7 pozemků prodaných. Doufáme, že jsme z řad zájemců vybrali dobře, a že noví vlastníci pozemků už
brzy začnou s výstavbou domů. Někteří obyvatelé
se mě ptali, proč jsme při prodeji pozemků neupřednostnili místní zájemce před cizími. Ten důvod je naprosto jednoduchý - žádní místní zájemci neprojevili
o koupi těchto pozemků zájem.
Pavel Planeta, starosta

Investice v obci
Na rok 2018 jsme v obci plánovali pouze dvě větší akce – opravu
vnitřních prostor obecního úřadu a
prodloužení inženýrských sítí v želítkách. Bylo to způsobeno především tím, že bylo nutné dokončit
spoustu administrativních činností
– kolaudace inženýrských sítí u lesa,
prodej stavebních pozemků, kolaudace chodníku ke hřbitovu a účelové komunikace včetně majetkového vypořádání (výkupu) dotčených
pozemků pod stavbami. Všechny
tyto činnosti v sobě skrývají spoustu „papírové práce“, která na první
pohled není vidět, ale je nutné ji
také udělat.
Opravy na obecním úřadě spočívaly především v opravě sociálních
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zařízení včetně nových odpadů
a rozvodů vody, opravu elektroinstalace a topení. Původní odpady
byly udělány dost nekvalitně a především přes léto se z nich objevoval
v budově nepříjemný zápach. Téměř všechny kovové rozvody vody
byly ucpané usazeninami a rozvody elektrické energie absolutně
nevyhovovaly dnešním potřebám
a normám. Především jsem rád, že
se nám podařilo v rámci oprav vybudovat v suterénu budovy sociální zařízení, které je určeno především pro potřeby keramické dílny.
Na provedení těchto oprav nám
přispěl Jihomoravský kraj částkou
250.000,- Kč v rámci dotačního titulu Programu rozvoje venkova.

Na rozšíření inženýrských sítí
v želítkách jsme vypsali v polovině
roku výběrové řízení. Chtěli jsme
stavební práce zrealizovat do konce kalendářního roku 2018. Díky
převisu zakázek na trhu nám však
všechny oslovené firmy zaslaly dle
našeho názoru velmi vysoké rozpočty. Z toho důvodu jsme se rozhodli výběrové řízení nakonec zrušit.
Nové výběrové řízení máme vypsané v současné době, přičemž stavbu bychom chtěli realizovat brzy na
jaře, hned jak bude možné provádět výkopové práce. Doufáme, že
na jaře nebudou mít stavební firmy
tolik zakázek, a tudíž by mohla být
nabízená cena nižší.
Pavel Planeta, starosta
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Výsledky Voleb prezidenta
ve dnech 12.-13.1.2018 v obci Želetice
1. kolo

2.kolo

Oprávněných voličů
Vydaných obálek
Platné hlasy
Volební účast

429
285
283
66,43 %

Oprávněných voličů
Vydaných obálek
Platné hlasy
Volební účast

423
284
284
67,14 %

Topolánek Mirek
Horáček Michal
Fischer Pavel
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav
Zeman Miloš
Hilšer Marek
Drahoš Jiří

4 hlasy
22 hlasů
45 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
0 hlasů
102 hlasy
21 hlasů
80 hlasů

Zeman Miloš
Drahoš Jiří

138 hlasů
146 hlasů

Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Želetice
ve dnech 5.-6.102018
Oprávněných voličů

425

Vydaných obálek

268

Odevzdané obálky

268

Volební účast

63,06 %

Zvolení zastupitelé:
Kohút Jaroslav

197 hlasů

Jakešová Romana

181 hlasů

Planeta Pavel

171 hlasů

Slováček Jiří

153 hlasů

Zelinka Pavel

147 hlasů

Hrabalová Lenka

146 hlasů

Svatoň Stanislav

121 hlasů

Bělohoubek Jiří

118 hlasů

Kučera Jan

100 hlasů
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Statistické údaje k 31.12.2018

Počet obyvatel
ženy
muži
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet dětí zapsaných v MŠ

495
255
240
1
7
18

Hospodaření obce v roce 2018
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy
Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje
Stav účtu k 31.12.2018
Výše úvěru k 31.12.2018
Schválený rozpočet na rok 2019
Příjmy
Výdaje

7,079 mil. Kč
11,502 mil. Kč
7,139 mil. Kč
6,971 mil. Kč
6.814.726,- Kč
422.399,- Kč
7,845 mil. Kč
8,214 mil. Kč

Proč si zajít do Místní knihovny?
Návštěva knihovny vás nezruinuje (pokud vracíte
knihy včas). Roční členský příspěvek pro děti a mládež činí 10,00 Kč, pro dospělou a dospělejší populaci pouhých 20,00 Kč na celý kalendářní rok.
Ovšem, pokud nevracíte knihy včas, děláte
záslužný skutek a přispíváte na svou oblíbenou
knihovnu a na nákup nových knih. Vybrané knihy
si můžete vypůjčit mimo knihovnu až na dobu dvou
měsíců. Tuto lhůtu si můžete prodloužit až třikrát
o jeden měsíc, požádáte-li o to před uplynutím výpůjční lhůty.
Každá Vaše návštěva knihovny zvedá přísně sledované statistické údaje, proto se na Vás knihovnice
při příchodu vždy ráda mile usměje. Není to již žádná „dvacítka“ ba ani „třicítka“, bohužel ani „čtyřicítka“. Přesto je (alespoň doufám) laskavá, empatická
i odhodlaná vám pomoci při hledání či výběru knih.
Může se stát, že se hledaný knižní titul mezi více jak
třemi tisíci knihami v knihovně nenachází, potom
přichází v úvahu výpůjčka z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, kterou
milá knihovnice ráda zajistí.
V knihovně se můžete schovat před deštěm, mrazem, vánicí i letním horkem či bouřkou a to i v případě, když jste „švorc“. Příjemné prostředí nově
zrekonstruované oblíbené knihovny přímo vybízí
k návštěvě, k posezení v pohodlných křeslech nebo
k brouzdání po veřejně přístupném internetu, k čemuž slouží čtyři počítače.
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Při dnešních cenách, je půjčování knih samozřejmě mnohem levnější, než je kupovat. Také místa budete mít doma pořád dost a ušetřené penízky můžete utratit za tolik potřebné hadříky, botičky nebo za
pravidelnou návštěvu místní osvěžovny. Mimochodem pánové, „jdu do knihovny!“ bude znít rozhodně
lépe než „jdu do hospody!“. A navíc v knihovně vás
obvykle nezaskočí otázky typu: „Co si dáte, už máte
vybráno, budete platit?“
A když jsme u těch návštěv, proč nevyužít příjemné prostředí oblíbené knihovny ke společenskému
setkávání, a to nejen na jejích akcích. K dispozici je
varná konvice i elektrický proud, kafíčko i čaj se také
najde. Zdarma je i nově zrekonstruovaná toaleta
v moderním designu. Tak proč někdy nezkusit změ-
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nu, vždyť s návštěvou si nemusíte povídat jen u vás
v obýváku!
Milí rodičové, chcete mít chytré děti? Čtěte jim
knihy od nejútlejšího dětství. Děti, které si s rodiči
čtou pohádky, umí snadněji spojovat slova do vět,
rozumějí jejich významu a lépe se vyjadřují, proto
jim později i samotné učení jde snáze. Příběhy a pohádky nabízejí dětem návody, jak se zachovat v určitých situacích, pomáhají jim rozlišovat mezi dobrem
a zlem, vytvářejí v jejich podvědomí základní pravidla chování. V neposlední řadě si děti posloucháním
pohádek rozvíjejí vlastní představivost a vytvářejí si
vztah ke knihám. Pokud jste čtení s dětmi zatím zanedbávali, zajděte do oblíbené knihovny a vyberte
spolu s nimi knížku ke čtení. Čím více společného
času s knihou strávíte, tím lépe pro vaše dítě i pro
váš vzájemný vztah.
Z některých zpráv v médiích to vypadá, že české
děti na čtení rezignovaly, zřejmě vedle počítačů, iPodů, iPhonů a podobných věcí knihy zkrátka nejsou
dost sexy. Možná to tak zlé ale přece jen nebude.
Svědčí o tom plné regály v knihkupectvích (proč by
je nakladatelé vydávali, kdyby je nikdo nekupoval?)
a tvrdí to také čeští učitelé. Ze školních tříd totiž pořád ještě nezmizely děti, které si čtou pod lavicí. A to
je přece dobrá zpráva, nebo ne?
Číst knihy je prostě zábava! Knihy nečte každý, ale
každý to umí. Čtení knih pomáhá rozvíjet naši slovní
zásobu, fantazii a představivost, obohacuje nás o nové
vědomosti a informace, upevňuje naši schopnost
soustředit se, uvolňuje stres a zlepšuje kvalitu našeho
spánku. Knihu můžeme mít vždy s sebou, doma, na
cestách, v autobuse či ve vlaku, kniha nepotřebuje zapojit do zásuvky, knize se nikdy nevybijí baterie, protože žádné nepotřebuje. V knihovně si můžete vybrat
Rok 2019

knihu i z výměnného fondu, což je soubor knih bezplatně zapůjčený z Městské knihovny Hodonín, který
je čtenářům knihovny k dispozici po určenou dobu.
Dalších důvodů, proč chodit do knihovny nalezne každý z vás jistě víc než dost. Knihy jsou světy
plné inspirace, každá kniha nabízí nový svět, jenž
rozšiřuje ten, který známe.
,,Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk,
jenž nikdy nečte, prožije jen jeden´´. (citát od Georga R.R. Martina).
Dočetli jste až sem? Potom se snad knihovna
může těšit na vaši návštěvu.
Výpůjční dny v chladnější polovině roku, tj. od října do března, jsou úterý a pátek od 17:00 do 20:00
hodin. Stejné otevírací hodiny platí i od dubna do
září, s tím rozdílem, že se knihovnické služby poskytují jen v pátek.
Do knihovny ale můžete vstupovat i on-line, prostřednictvím webových stránek www.knihovnazeletice.webk.cz a vyhledávat v katalogu knih, prodlužovat si svoje výpůjčky. Zde vám nabízíme návod,
jak tuto možnost využít:
Jak hledat v on-line katalogu na knihovním
webu: www.knihovnazeletice.webk.cz?
Na úvodní straně webových stránek v liště nalevo
kliknete na záložku Online katalog. Objeví se tabulka:

Další možnosti : Seznamy a novinky, Vaše čtenářské konto, Návrat na hlavní stránku.
Do pole na vyhledávání si zadáte požadavek –
např. autora, napíšete jeho jméno a kliknete na tlačítko „Hledej“. Vyskočí tabulka s výsledky hledání,
když kliknete na název knihy, vyjede vám hlášení,
jestli je kniha půjčená, nebo volná k vypůjčení. Pokud je kniha vypůjčená, můžete si ji rezervovat.
Jak rezervovat knihy?
Pro rezervaci musí mít čtenář nahlášenou e-mailovou adresu nebo telefon, kvůli upozornění, že má
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knihu připravenou. Po vyhledání záznamu o knize,
kliknete na možnost „Rezervuj“, ukáže se tabulka, do
níž zadáte číslo vaší průkazky a PIN (PIN je datum
vašeho narození v opačném pořadí, rok, měsíc, den
– př. 13.09.2010 - PIN 100913) a kliknete na tlačítko
„Odešli“. Až bude kniha připravená, přijde vám na
email nebo smskou upozornění na vyzvednutí knihy. Po upozornění na rezervaci si čtenář musí knihu
vyzvednout do sedmi dnů, jinak se rezervace ruší.

můžete také sami prodloužit zaškrtnutím ve čtverečku a kliknutím na tlačítko „Prodluž označené
výpůjčky“.
Pokud si nebudete vědět rady s poskytnutým
návodem, přijďte do knihovny a knihovnice vám
poradí.
Eva Chromečková, knihovnice

Jak vstoupit do svého čtenářského konta?
Na úvodní straně on-line katalogu se dole pod
tabulkou nabízí jako další možnost vstup do Vašeho čtenářského konta. Na řádek kliknete a do
tabulek napíšete číslo vaší průkazky a PIN (PIN je
datum vašeho narození v opačném pořadí – rok,
měsíc, den), kliknete na tlačítko „Odešli“. Poté se
ukáže tabulka, v níž zjistíte přehled Vašich výpůjček, aktuální stav Vašich rezervací atd. Výpůjčky si

Farní ohlédnutí
Začátek ledna je v naší farnosti ve znamení Tříkrálové sbírky. V té se v roce 2018 v naší obci vybralo
20.013,- Kč. Velké poděkování patří jak vedoucím
skupinek, tak hlavně těm nejmenším, tedy Tříkrálovým koledníčkům.
Konec ledna, to je už čas pro farní ples. V pořadí
již XV. se uskutečnil v Želeticích a pořadatelství se
ujali farníci ze Stavěšic. K tanci a poslechu hrála DH
Sobuláci. O dobrou zábavu se postarala dětská CM
ze Sobůlek a veselým vystoupeními i chlapi ze Stavěšic. Nachystána byla velká tombola a nechyběla
ani soutěž o košík domácích klobásků. Výtěžek z tohoto plesu ve výši 30 406,- Kč byl použit na rekonstrukci varhánků v kapli ve Stavěšicích. Letošní ples
se uskuteční ve Strážovicích v sobotu 2.února od
20 hodin v místní škole. K tanci a poslechu bude hrát
oblíbená Vonička V-Band z Hovoran, tak se přijďte
pobavit.
V polovině května si farníci zajeli na pouť do Olomouckého kraje a na konci června jsme nachystali
nejen pro farníky XI. Farní dvorní slavnost. Tato akce
již patří mezi pravidelné události v obci a je hojně
navštěvována. Věřím, že pro svou vesnickou atmosféru a také pro zábavný program. Za pořadatele
jsem rád, že naše pozvání přijaly Tetky z Kyjova, které zazpívaly i při mši svaté v kostele. Doufám, že tato
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nová tradice, tedy pozvat i hosta mimo naši farnost,
se bude líbit i Vám. V programu vystoupili vynikající
děti ze školky, místní ministranti, mužské sbory ze
Želetic, Stavěšic a na konci si pro Vás farníci nachystali veselou scénku ze Starého zákona. K poslechu
a tanci hrál Mirek Fridrich. Ve farské zahradě byl i skákací hrad od KDU-ČSL a indiánské tee-pee od místních skautů. Přijel
se na nás podívat
i jeden z kněží, kteří zde působili před
více než 20 lety, pan
farář Němeček. Výtěžek z této akce ve
výši 34 954,- Kč byl
použit na opravy ve
farnosti. V roce 2019
se uskuteční toto
setkání v sobotu
29.června a mohu
slíbit opět překvapení!
Během roku se
využívá fara, její
dvůr a zahrada i pro
tábory. V roce 2018
Rok 2019
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to byly velké tábory z Ivančic a Žarošic, kterých se
zúčastňují i děti z naší farnosti. A také malé přespání
během jarních, či podzimních prázdnin. Faru také využívají na tyto aktivity skauti. Fara je i důležitá pro práci místní farní charity. Jak pro Tříkrálovou sbírku, tak
i pro charitní sbírky ošacení, obuvi a domácích potřeb. V loňském roce se uskutečnily dvě sbírky - v září
pravidelná a v prosinci mimořádná, která byla použita přímo pro náš region. Velké poděkování patří firmě MIRJA a Martinovi Pípovi za odvoz věcí ze sbírek.
V letošním roce se sbírka uskuteční v sobotu 21.září.
Asi v tomto článku hledáte nějakou zprávu
o opravách ve farnosti. Zde v Želeticích jsme loni po
letech nic neopravovali, o to víc jsme šetřili na akci,
kterou letos chystáme. Pokud se nám podaří dosáhnout na výzvy v dotačních titulech, rádi bychom
zajistili statiku farního kostela. Narušenou statiku
můžete vidět na boční kapli (od silnice) a na zadním
hlavním vchodu. Velkou událostí v našem regionu je
i Zlatá sobota v Žarošicích. Toto velké putování za
Starou Matkou Boží Žarošskou patří mezi to nejkrásnější i nejdojemnější pro mnohé místní farníky. Již
dvakrát připutovali na tuto pouť se sochou Panny
Marie, snad letos půjdeme také poděkovat.
A tak snad něco více o tomto význačném poutním místě.
Poutní místo Žarošice bylo známé po celé Moravě. Když se o něm dozvěděla i královna Eliška
Rejčka, koupila Žarošice pro cisterciačky ze Starého
Brna. Poté Žarošice obdarovala vzácnou sochou.
K poutnímu místu se váže i několik legend. První
pochází z doby, kdy Turci obléhali Vídeň. Turecký
paša vkročil do kostela s dalšími dvěma důstojníky
a začal urážet Pannu Marii, když uviděl její sochu.
Náhle si všimnul, že Bohorodičce stékají slzy, sám
se rozplakal a oslepl. Slíbil, že pokud nabude zraku,
stane se křesťanem. Nechal se pokřtít, nabyl zraku,
ale do vlasti se již nevrátil a žil zde až do smrti. Druhá legenda je spojena s obdobím obléhání města
Brna Švédy, kteří loupili a drancovali i kostely v okolí. Tak vyloupili i poutní místo a vše naložili na vůz.
Najednou vůz nemohl z místa, proto vyhazovali
věci, které se jim nehodili - mezi nimi i dřevěnou
milostnou sochu, a odjeli. Po čase šel kolem Josef
Němec z Archlebova, uviděl v houští v lese sochu,
z niž vycházela svatozář a slyšel: „Josefe, vezmi mě
s sebou“. Naložil sochu do putny, určené na sbírání
hroznů, a vrátil se domů. Postavil ji do vchodu svého domku. Socha se rozzářila tak, že si lidé mysleli,
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že hoří. Ráno socha zmizela a Josef ji nalezl tam,
kde ji našel. Pochopil, že sochu má donést na místo, kam patří - do rezidence. Událost o nalezení
sochy Josefem Němcem bývá často zobrazována
na obrázcích a v kaplích kolem Žarošic a Archlebova. Během třicetileté války poutní i farní kostel
zpustly. Proto se na přelomu 17. a 18. století žarošičtí kněží podíleli na přestavbách a opravách.
V roce 1782 zrušil císař Josef II. starobrněnský klášter, proto Žarošice ztratily svou vrchnost. Postupně
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rušil poutě a 1.srpna 1785 byly zakázány úplně všechny poutě. Tím se kostel Panny Marie Ve Vinicích stal
„zbytečným“ a začal se připravovat k demolici.
Když poutníci přišli 11.9.1785 na každoroční pouť
v sobotu po svátku Narození Panny Marie a zjistili, že
je kostel uzavřen, vnikli násilím do kostela, vzali sochu Panny Marie a přenesli ji do farního kostela svaté Anny v Žarošicích. Od té doby poutníci přicházejí
na pouť do farního kostela v Žarošicích.
Tolik historie tohoto místa. Ale poutní Žarošice
nejsou jen historie, něco, co známe jen ze vzpomí-

nání našich předků. Je to i současnost plná mladých
rodin s kočárky, mládeže, dlouhých front ke svátosti
smíření ale i shledávání se celých rodin na Zlaté sobotě.
Na závěr pár slov duchovního správce v Žarošicích P. Josefa Pohanky.
„Přeji Vám všem, ať i letošní setkání u Divotvůrkyně Moravy je pro nás povzbuzením ve víře, abychom v ní pevně stáli a každý na svém místě byli, solí
země a světlem světa“.
Jiří Bělohoubek

Želetičtí krojovaní v roce 2018
Rok se s rokem sešel a máme
tu opět nový rok. A tak je na čase
zhodnotit uplynulý rok, a to rok
2018. V tomto roce se krojovaná
chasa opět zúčastnila některých
krojovaných plesů. Navštívili
jsme Šardice, Násedlovice a také
Boleradice. Na plesech se obvykle tančí moravská nebo česká beseda. Rok 2018 jsme tančili besedy obě. Pro nás krojované to není
žádný problém. Někteří z nás
zvládnou zatančit moravskou
besedu i o půlnoci po hodech.
Proto je velmi důležité, aby se
naše řady stále a stále doplňovaly mladými lidmi, kterým folklor
a různé akce v krojích nejsou lhostejné. Je potřeba, aby se tradice
stále udržovaly.
Velkou samozřejmostí pro
krojovanou chasu jsou zkoušky
spojené s nácvikem již zmíněných tanců, ale také opakování
a učení se tanců a písní k cimbálovým muzikám, protože na řadě
krojových plesů hraje i cimbálová
muzika, a bylo by docela špatné,
aby si krojovaní vůbec nepřišli
zatančit tance k cimbálce.
U plesů bych ještě chvilku
zůstala. Krojovaným se podařilo pod záštitou a velkou pomo10
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cí obce obnovit krojovaný ples
v Želeticích. V letošním roce nás
čeká druhý krojovaný ples a to
23. února 2019. Na plese nám
opět zahraje dechová hudba Šardičanka. Svou účast k zatančení
moravské besedy přislíbila chasa
z Násedlovic a Archlebova. Také
nás navštíví občané naší družební obce na Slovensku z Velkých
Ripňan, kteří přijedou v nových
krojích. Tímto bych vás jménem
všech krojovaných chtěla na želetický krojovaný ples pozvat.
Přijďte nás podpořit opět ve velkém počtu, tak jako v roce 2017.
Od plesů se dostáváme k našim krojovaným hodům. Hody
v roce 2018 byly výjimečné v několika směrech. I letos se nám
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podařilo zapojit do našich řad
mladší krojované. Ti se aktivně zapojovali do nácviku tanců
a hodových písní. Na želetické
hody jsme nacvičili a zatančili
moravskou besedu i se zavádkou.
Na hody nás také přijeli navštívit
občané s družební obce Ripňany.
Pátečního koštu se opět zúčastnila velká spousta lidí, a to
nejen místních ale i přespolních. Podle ohlasů to byla velmi
vydařená akce. Košt vína svou
hudbou doprovázela cimbálová
muzika Hantál, která už je součástí našeho koštu. Jsem moc
ráda, že si i mladší krojovaní přišli zatančit k cimbálové muzice.
Sobotní zábava se nesla v duchu
písní a tanců dechové hudby

Šardičanky. Ta nám samozřejmě
nalákala spoustu přespolních
nejen krojovaných. Po sobotní zábavě se konala ranní mše
v kostele svatého Jakuba a poté
krojovaný průvod obcí. Takovou
hodovou neděli pamatuje málokdo. Hned na začátku průvodu nám začalo náramně pršet.
Ale nás krojované nic nezastaví,
ani ten déšť. Vytáhly se deštníky
a pláštěnky a pokračovalo se vesele dál. Nejen u prvního stárka
proběhlo, jak krojovaní rádi zmiňují „deštníkové sólo“ Krojovaní
měli větší výdrž než muzikanti
z dechovky. Ti to vzdali u první
stárky a zůstali hrát ve sklepě.
Naštěstí máme želetický mužský sbor, který se ujal notování
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i zpívání sóla před domy dalších
stárek. Nebyl ani poznat rozdíl,
zněli jako dechovka. Tímto bych
chtěla našim chlapům poděkovat, že nás v takovém počasí
nenechali na holičkách. Před
obecním úřadem si starosta
s první stárkou zatančili sólo již
bez deště a pěkně s dechovkou.
Jinak se hody odehrávaly v poklidu a pohodě.
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
dát tu možnost být v krojích na
našich hodech. Také bychom byli
velmi rádi za to, kdyby do na-

šich řad zavítali i mladší členové.
A to proto, aby se naše řady dál
rozrůstaly, udržovaly se tradice,
a naše hody se konaly po mnoho
dalších let. A na ty letošní hody,
které se konají od 26. do 28. čer-

vence, Vás za všechny krojované
srdečně zvu. K poslechu a hlavně
k tanci nám opět bude hrát dechová hudba Šardičanka.
Za želetické krojované
Hana Svobodová

Střípky z místního muzea
V loňském osmičkovém roce
se v místním muzeu uskutečnila
výstava fotografií z krojovaných
hodů v Želeticích. Díky místním
občanům a několika dobrovolníkům, kteří fotografie sbírali, vznikla
výstava čítající více než 1500 nejrůznějších hodovních fotografií.
Bylo velmi zajímavé a inspirující porovnávat starší vzhled krojů s jeho
dnešní podobou a tak pozorovat
jeho celkový vývoj. Na fotografiích byly k vidění všechny generace
místních krojovaných i neustále se
předávající hodnotné tradice.

12

Váženým a milým hostem
naší výstavy byla paní Poláčková
z Archlebova, lidová umělkyně
a národopisná pracovnice. Paní Poláčková je známá a vyhlášená nejen svými výšivkami či rýsovanými
kraslicemi, ale také bohatými zkušenostmi z oblasti krojů, zvyků a života u nás na Slovácku před mnoha lety a generacemi. Přímo pro
naši výstavu také sepsala povídku
z hodů tak, jak ji slyšela vyprávět od
svého stařečka, a jak jí zůstala v paměti a ve vzpomínkách. Právě díky
tomuto příběhu si tak můžeme ale-

spoň představit, jak asi hody probíhaly u nás i před sto lety. O tuto
hodovní povídku již také projevilo
zájem i několik okolních obcí.
Závěrem chceme znovu poděkovat všem občanům, kteří zapůjčili své fotografie, ale také všem dobrovolníkům, kteří se do přípravy
výstavy zapojili. Pokud však přece
někdo tuto výstavu nestihl navštívit, může si fotografie i nadále prohlédnout v místním muzeu, kde je
máme uložené v rámci obecní fotodokumentace.
Irena Planetová, kronikářka
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Hody roku 1912 v Dražůvkách ve vzpomínkách manželovi
maminky Ažběty Poláčkové rozené Navrátilové z Dražůvek
V dobách před válkou (1914-1918) měli všechny zábavy na starosti stárci. Sehnat muzikanty, zaplatit jim,
dát pohoštění a též přespolní chase. Měli též na starosti organizovat pohřby svobodných děvčat i chlapců. V Dražůvkách byli dva stárci a sklepník. Na tyto
výdaje dostávali od chlapců měřici rži (asi 50kg), kterou prodali v Kyjově na trhu. Děvčata a ženy platily
při zavádce a skládce, která byla v hodovém pondělí.
Tak měly zaplaceno na všechny zábavy po celý rok.
Když byli stárci šikovní, tak na hodech si i vydělali. Při
vyhrávání po dědině dostávali od hospodářů peníze,
víno nebo slivovici. To měl na starosti sklepník. Na nazdobeném voze taženém koňmi měli bečky na víno
červené, bílé a odrůdové. Sklepník musil být dobrý
znalec vín a odborník, aby udržel víno v dobrém stavu
po celý rok, aby bylo čím zavdávat, jak muzikantům,
tak i přespolním kamarádům. V roce 1912 byl zvolen
stárkem Vojtěch Poláček, který v té době pracoval
v hospodářství u ovdovělé sestry Marie Navrátilové.
Měli půllán a ještě 1 grunt (1 lán byl 4 grunty), takže
o práci nebyla nouze. Měl vážnou známost s Františkou (snad Kučerová). Byla z více dětí a z chudší rodiny.
Když šel říkat o stárku, Františčin otec jej odmítl s tím,
že to oni si nemohou dovolit (zapomněla jsem napsat, že první stárek dával v neděli oběd muzikantům
a přespolní i domácí chase, večeře zase dávala první
stárka, v pondělí to samé 2. pár stárků). Tak byl Vojta
zklamán, tolik si od hodů sliboval. Pro jinou děvčici
nešel, věděl, že by byl odmítnut. Sestře Marii jej bylo
líto a tak mu navrhla, že by vypravila za stárku nejstarší dceru Bětku, která měla tehdy 16 let. Řekla: „Fanyna
se nemůže zlobit, Bětka je tvoje neteř, oběd i večeři uděláme, na to máme, zabijem 2 prasata, to nám
Rok 2019

moc neuškodí. Tobě se splní být stárkem, jak sis myslel, a bude vše v pořádku“. Tak se stalo, že Bětka byla
strýcovi stárkou. Byla pěkně ustrojená, měla všechno
oblečení nové, byla před hody na svatbě v Násedlovicích. Říkala, že byla i trochu pyšná, všichni ji obdivovali, jenže ouha! Po mši v Želeticích měli vždy sólo
před kostelem stárci, byli ze 4 přifařených obcí, bylo
jich 15 i 18 párů, to bylo plný sólo. Tak Bětka čekala,
že přijde Vojta pro ni do sóla. Najednou jsem uviděla
Vojtu, jak tančí s Fanynou. Krve by se ve mně nedořezal, jak jsem zbledla, ale řekla jsem si, jsi stárka, máte
sólo, tak jsem popadla nejbližšího chlapce a už jsme
se točili v kole, ještě že uměl tancovat. To jsem si ale
zavařila! U každé muziky mě bral tancovat vždy mezi
prvními, a tak se na chlapce, na kterých mě záleželo,
ani nedostalo. Doma už to věděli, na mě se nezlobili,
ale stařeček při obědě přede všemi si vzal slovo a Vojtovi řekl: „Tvá povinnost byla vzít stárku, zavést ji do sóla,
zavést ji želeckýmu starostovi nebo známému a teprve
potom jít pro Fanynu. Nic proti ní nemám, ale bylo by
to v pořádku“. Tak se také stalo. Vojta mě vždy zavedl
a pak si šel pro Fanynu. Ale to už ve mně zůstalo, tak
mě to tenkrát uronilo, že jsem se na Vojtu dlouho zlobila. Vojta na hodech vydělal. Byl opatrný a šetrný, ale
příští rok již stárkovat nechtěl. Gougela, jak se chlapec,
kterého jsem já vzala do sóla, jmenoval, když viděl moji
odmítavost, tak mě přestal obtěžovat. Moje kamarádka Vilímka mně řekla, když jsem to vyprávěla: „Udělalas
dobře, já bych tam asi taky nezůstala stát jako stárka“.
Tak dopadlo moje stárkování. Stařenka Bětka ve vzpomínkách. Po válce bylo vše jinak. Hody pořádaly spolky
a to byl konec společné zábavě.
Napsala F. Poláčková
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Tvoříme s radostí a pro radost
Už čtvrtým rokem funguje při obecním úřadě Den
čas
Příspěvek Příspěvek
keramická dílna, kterou jsme pracovně nazvadospělý
dítě
li „Hliněnka“. Každý týden probíhají pravidel- čtvrtek
18.00 – 20.00 100 Kč
50 Kč
né lekce tvoření pro děti i dospělé. Přijít může pátek
18.00 – 20.00 100 Kč
50 Kč
kdokoliv, kdo si chce vyzkoušet práci s hlínou,
lití do sádrových forem nebo od letošního roku jít a začít tvořit. Vše vám vysvětlíme, pomůžeme.
nově také výrobu keramických šperků. Potřebu- Domluvit se můžeme také na individuálních lekjete dárek pro přátele, chcete oživit zahrádku cích. Těšíme se.
nebo domov něčím originálním, nebojte se přiNaďa Jakešová

Vánoční tvořivé dílny
Čekání na příchod Ježíška je
hlavně pro ty nejmenší kolikrát
velmi zdlouhavé. Abychom jim
čekání zpříjemnily, rozhodly
jsme se uspořádat tvořivé dílničky s vánoční tématikou. Zároveň
jsme v kulturním domě otevřely
malou kavárnu s dezerty podle
receptů z období první republiky a tradičním vánočním punčem. Pro ty, kdo chtěli načerpat
inspiraci na vánoční cukroví,
bylo připraveno přes 100 kuchařských knih s recepty tuzemskými, ale i ze světa.
Na dílničky pozval děti Andělíček Pantoflíček prostřednictvím
osobních dopisů. V rámci dílniček
si pak děti mohly vyrobit vánoč14

ní svícínek z přírodnin, nazdobit
perníčky, vytvořit textilní baňky
na stromeček nebo korkového
andílka. Ti nejmenší pak dozdobili papírový stromeček a rybky.
Komu při tvoření vyhládlo, mohl
se občerstvit v minibaru u skřítků, kteří podávali ovoce, buchty
a čaj. Součástí dílniček byla ukázka tradičních vánočních zvyků,
jako je pouštění lodiček, věštění
z cibulových slupek nebo hod
pantoflem. S pomocí andílka si
děti mohly také napsat dopis Ježíškovi. Dopisy jsme pak poslali
za asistence maminek a tatínků
přímo do nebe.
I když příprava akce byla velmi náročná a neobešla se bez
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pomoci jiných spolků a to jak
finanční, tak i osobní, děti byly
skutečně nadšené. Některé nechtěly jít vůbec domů.
Milé děti, maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové, mnohokrát
děkujeme, že jste si v předvánočním shonu udělali čas a přišli. Bylo to velmi milé setkání
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a věříme, že i příště se sejdeme
tak v hojném počtu. Všem dárcům a pomocníkům děkujeme
za podporu, bez které bychom
dílničky nemohly uskutečnit.
Výtěžek z akce bude použit na další akce pro děti. Rádi
bychom uspořádaly zájezd na
maňáskové divadlo a před Ve-

likonocemi opět dílničky, které budou zaměřeny na tradice.
Takže budeme plést pomlázky,
barvit vajíčka, péct velikonoční beránky a jiné. Předpokládaný termín dílniček je 13. dubna
2019. Těšíme se na Vás.
Renata Blahová, Veronika
Spurná, Romana Jakešová
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Loňským rokem jsme se prozpívali - Mužský sbor ze Želetic
Milí čtenáři a milé čtenářky,
rádi bychom shrnuli aktivity našeho mužského sboru za uplynulý
rok. A i když se říká, že samochvála smrdí, přece jenom se musíme
hned na začátek pochválit, že jsme
byli činorodí, a to nejen doma.
Hned v lednu, na svátek Tří králů jsme se vydali na Slovensko do
Velkých Ripňan, kde jsme zpívali
v místním kostele na vánočním
koncertě. V únoru jsme provětrali
kožuchy, šavle a společně s hasiči
se vydali na fašaňkouvou obchůzku obcí. Zimu jsme zaháněli nejen slivovicí, ale hlavně tradičním
tancem „pod šable“ a samozřejmě
zpěvem. V době postní jsme pak
pilně cvičili, abychom byli připraveni na další akce. Tou první byla
už tradiční velikonoční obchůzka
po rodinách, známých a kamarádech. V dubnu jsme ještě stihli
zazpívat v Moravanech pod májů,
kam nás pozval místní mužský pěvecký soubor Paniháj. Nechyběli
jsme ani na „Otevřených sklepech
Kyjovska“, kdy jsme poctivě navštívili všech 34 vinařů a ještě poctivěji ochutnali jejich vzorky. Kyjovjáci
mají vína dobrá a my jsme zpívali
jak o dušu. Nejeden z nás pak má-
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lem došel o hlas a ujel nám nejeden autobus.
Ještě jsme nestihli schovat kroje do skříní a už jsme pořádali taneční zábavu při cimbálce „Eště
byli čtyři týdně do hodů“. Akce to
byla zdařilá, zazpívat a zatancovat si došli hlavně přespolní, vína
bylo akorát a domů jsme šli až za
světla. Hned na to jsme vystoupili
s krátkým pásmem na Farní dvorní
slavnosti. Přípravu na hody jsme
zahájili na „12. setkání mužských
sborů severního Hanáckého Slovácka“, které uspořádal Mužský
sbor z Lovčic. Samozřejmě jsme si
nenechali ujít ani tradiční krojované hody a hned ve čtvrtek pomohli postavit máju, v pátek zazpívali
společně s cimbálovou muzikou
Hantál z Vacenovic při ochutnávce
vína. V sobotu jsme pak načerpali
síly do nedělního krojového průvodu a na program na hřišti.
Valašský soubor Závršan nás
v srpnu pozval k účasti na dožínkovém programu v rámci festivalu
Závršské léto. Valachy jsme nadchli
písničkami nejen z Hanáckého Slovácka, ale také Kyjovska. V srpnu
jsme pomohli Ždaňařům zarazit
horu a v září Dražovjákům posta-

vit máju. Do Dražůvek vyrazili ti
odvážnější z nás po cyklostezce na
kolech. I když nedošlo k žádným
ztrátám, nedoporučujeme na této
neosvětlené cestě jezdit bez světel
a značení.
Jako hlavní účinkující jsme se
zapojili do vzpomínkového programu u příležitosti výroční 100
let od konce První světové války
a vzniku Československa s názvem
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„Byla vojna zlá“. Písničkami s vojenskou tématikou jsme doprovodili
čtení dopisů místních rodáků, kteří
psali z fronty.
Zapojili jsme se také do sázení
ovocných stromů v rámci projektu „Ovocné Želetice“ a symbolicky
nejen pro náš sbor zasadili hrušku
a trnku. Na svatého Martina jsme
vyrazili do Hovoran ochutnat mladá vína a hlavně si zazpívat. V Hovoranech jsme byli už po šesté a už
i na letošní Otevřené sklepy jsme
dostali pozvánku. Členy našeho
sboru navštívil i loni Mikuláš, kterého nezapomněli doprovodit čerti a anděl. Každý dostal za celoroční píli ve zpěvu a docházce něco
dobrého na zub a hlavně něco

Rok 2019

tekutého na hlasivky. Nevynechali jsme ani štěpánské koledování
a stejně tak ani zpívání u vánočního stromu.
Akcí nebylo málo a věřím, že
jsme nenotovali jen pro sebe, ale
především pro radost a potěchu
ostatních, kterým tímto děkujeme
za podporu.
I když by se zdálo, že ten loňský rok byl jen o zpívání a hodně
často také o zpívání se skleničkou
dobrého vína v ruce, opak je pravdou. Jak všichni víte, loni náš sbor
navždy opustil umělecký vedoucí
a jeden ze zakládajících členů, Libor Macháček. Byl to právě Libor,
kdo došel společně s Jarů Crhů
s nápadem, že když nám to na

koštech a hodech tak dobře zpívá, měl by se v Želeticích obnovit
mužský soubor. Díky jeho trpělivosti, nadšení a hlavně zkušenostem jsme vylepšili zpěv, oprášili
písničky Hanáckého Slovácka
a postupně vyrazili na nejrůznější folklorní akce. V souboru a pro
soubor odvedl kus práce a vždycky se nám snažil předat alespoň
kousek svého nadšení pro folklor.
I díky Liborovi budeme letos zpívat už 12 rokem. Děkujeme.
Vám všem, ale i nám přejeme
především zdraví, abychom se ještě dlouho mohli setkávat a při nejrůznějších akcích si mohli i zvesela
zazpívat.
Václav Jakeš
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Ohlédnutí za činností spolku Želetické ženy
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
ještě než ve stručnosti zrekapituluji činnost našeho
spolku v uplynulém roce, dovolte mi, alespoň krátce
Vám popřát do nového roku hlavně pevné zdraví, ale
také štěstí a pohodu.
Želetické ženy společně s ostatními spolky usilují o rozvoj kulturního a společenského života v obci
více než 10 let a byť by se zdálo, že jsme v této aktivitě polevili, není tomu tak. V loňském roce jsme uspořádali přednášku z oblasti tradiční čínské medicíny.
Paní Lenka Chybová, představila účastníkům zásady
a možný přínos akupunktury, terorii jinové a jangové
energie, základy stravování dle čínské medicíny a harmonizaci těla podle základních pěti elementů.
V únoru jsme se pokusily uspořádat kurz tanců při
cimbálové muzice, který měl být završen posezením
u cimbálu. Mrzí nás, že i přes symbolickou cenu byl
o kurz velmi malý zájem a proto byl po prvních lekcích zrušen.
Už tradičně jsme se zapojily do kulinářské soutěže
Želetický guláš a byť jsme neobsadily žádný ze stupňů vítězů, jsme odhodlány naše snahy nevzdát a i letos zabojovat.
Každoroční zájezd jsme tentokrát zaměřily hudebně a zamířily na předvánoční koncert Hradišťanu
a Jury Pavlici. Měly jsme možnost zaposlouchat se do

písní známých, ale i úplných novinek tohoto hudebního souboru. Podle ohlasů od účastníků to byla velmi zdařilá akce.
V závěru roku jsme se zapojily do realizace Vánočních tvořivých dílen pro děti a pomáhaly na jednotlivých stanovištích a pro mini kavárničku upekly dezerty podle receptů z prvorepublikových a starších
kuchařek. Jako inspiraci pro vánoční pečení jsme připravily výstavku více jak 100 kuchařských knih.
Všem našim členkám děkuji za chuť pracovat a zapojovat se aktivně do činnosti spolku a Vám ostatním
za dlouhodobou podporu. Děkuji.
Naďa Jakešová

Sbor dobrovolných hasičů Želetice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s činností Sboru dobrovolných hasičů v Želeticích
v roce 2018. Na úvod bych Vás
chtěl obeznámit s několika čísly. V našem sboru dobrovolných
hasičů pracuje 20 členů, jejich
průměrný věk je něco málo přes
46 let, přičemž polovina členů je
starší 50 let. V roce 2018 opustili
naše řady dva naši členové a to
bratr Provazník Jaroslav nejstarší
ve věku nedožitých 96 let a bratr
Valian Karel ve věku 69 let. Byla
to citelná ztráta pro náš sbor,
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protože i přes to, že byli již na zasloužilém odpočinku, oba se podle svých možností a zdravotního stavu neustále zapojovali do
práce pro náš sbor. Je to smutné,
když už je nevidíme mezi námi,
od roku 2015 jsme se museli rozloučit s pěti našimi aktivními členy. Ale nejen smutnými událostmi v uplynulém roce žil náš sbor.
Jak jistě mnozí z vás vědí, Sbor
dobrovolných hasičů byl založen 5.prosince v roce 1898, tudíž jsme v roce 2018 oslavili 120
výročí založení SDH v Želeticích.
Každá taková oslava je velmi ná-

ročná na přípravu, ale i přes tuto
skutečnost jsme ostatní naše tradiční akce nevypustili. Na začátku
roku 2018 jsme uspořádali tradiční ostatkovou zábavu, při které nám velkou měrou vypomohl
mužský pěvecký sbor, ať už zpěvem nebo ukázkami tance „pod
šable“ po vesnici při maškarním
průvodu. Za jejich pomoc při pořádání ostatků jim jménem svým,
ale hlavně jménem celého sboru
děkuji. Pevně věřím tomu, že naše
úspěšná spolupráce bude i nadále
pokračovat. Jen nás všechny hasiče mrzí, že účast na ostatkové záRok 2019
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bavě je, slušně řečeno nevalná. Po
této naší, dá se říci, hlavní kulturní
akci, vrcholily přípravy na oslavy
120 let založení našeho sboru. Ty
jsme naplánovali na začátek června, kdy 2.6. v sobotu jsme uctili
památku padlých spoluobčanů
z 1. a 2.světové války položením
kytice u místního pomníku padlých, na místním hřbitově uctili
památku zemřelých bratří z našeho sboru. Sobotu 2.6. jsme zakončili slavnostní schůzí v kulturním
domě, na které vystoupily děti
z místní mateřské školy s velmi
hezkým programem. Jeho nácviku se úspěšně zhostila ředitelka
MŠ, paní Hrabalová Lenka, za což
jí my hasiči mnohokrát děkujeme.
Naše slavnostní rokování, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých sborů III.okrsku, ve kterém
jsme začleněni, zpestřili svým
vystoupením také místní mužáci.
My hasiči jim za to srdečně děkujeme. V neděli 3.6. v dopoledních
hodinách jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté za hasiče a pak
jsme už jen čekali na příjezd zástupců spřátelených sborů, kteří nám slíbili účast při ukázkách
staré a nové techniky na místním
hřišti. Nikdo nás nezklamal, přijeli všichni a tak, dle mého názoru,
jste mohli shlédnout důstojnou
ukázku staré i nové techniky, ať
už při samotném průvodu obcí
nebo při ukázkách na hřišti. I přes
to, že vlivem nepříznivého počasí začaly ukázky s asi hodinovým
zpožděním, proběhlo vše tak, jak
jsme naplánovali. S ohlasů, ať už
mezi účinkujícími nebo přihlížejícími, vyplynulo, že ukázky se líbily
a byly důstojnou oslavou 120 výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Želeticích.
Naše činnost však touto oslavou neskončila, zástupci sboru se
Rok 2019
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ještě v červnu zúčastnili obecní
akce Želetický guláš, kde i když
se neumístili na medailových pozicích, náš sbor důstojně reprezentovali. V červenci se zástupci
našeho sboru zúčastnili spolu
s krojovanou mládeží mše svaté
u příležitosti hodů.
Hlavní činností našeho sboru
nejsou však kulturní akce, je to
příprava na případný zásah při
různých živelných pohromách, ať
už je to požár, povodeň nebo jiná
živelná pohroma. Je pravda, že
vybavení profesionálních hasičů
je v posledních letech na velmi
vysoké úrovni. Naše vybavení
se nemůže srovnávat, ale někdy
stačí málo, aby byl například
vznikající požár uhašen v zárodku a může tak být zabráněno velkým škodám. Znalost místních
poměrů a taky nezištná pomoc
po živelné pohromě je někdy
více než sebemodernější technika. Je ale na druhé straně pravda,
že s technikou na odpovídající
úrovni je každá pomoc snazší. Jak
jsem v úvodu poznamenal, a ze
své funkce okrskového starosty
to mohu dobře zhodnotit, je náš
sbor co se týče členské základny

jeden z nejmenších a nejstarších.
Přivítali bychom v našich řadách
nové členy, ale i členky, abychom
omladili náš sbor a mohli do budoucna uvažovat o nějaké menší
technice pro náš sbor. Závěrem

mé zprávy mi dovolte, abych
Vám všem popřál jménem svým,
ale i celého Sboru dobrovolných
hasičů mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v roce 2019.
Jan Goj, starosta SDH Želetice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
15. 5. 2018 zrušilo Jednotku sboru dobrovolných
hasičů. Myslím si, že je nutné vám objasnit rozdíl
mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů a Sborem dobrovolných hasičů, protože jsem se během
roku doslechl, že zastupitelé zrušili hasiče v Želeticích. Vůči tomuto názoru se musím ohradit, protože my jsme hasiče nezrušili. Byla zrušena pouze
jednotka, jejímž zřizovatelem byla Obec Želetice
a která měla ze zákona plnit zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany. Hlavním důvodem
bylo, že jsme neměli v jednotce dostatečný počet
osob. Členem jednotky mohl být jakýkoli člověk,
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který by splňoval zdravotní a profesní požadavky,
nemusel to tedy nutně být člen Sboru dobrovolných hasičů. Tento sbor však v obci působí i nadále. Jedná se o zájmové dobrovolné sdružení s celorepublikovou působností. Dalo by se napsat, že
s fungováním Sboru dobrovolných hasičů nemá
tedy obec nic společného.
Ke zrušení jednotky, kterému jsme se všichni bránili, a které jsme neustále odkládali, jsme
byli nuceni přistoupit, jelikož jednotka SDH byla
naprosto nefunkční. V roce 2017 prováděl Hasičský záchranný sbor v obci kontrolu a od té doby
jsme byli neustále dotazování, jak budeme řešit
Rok 2019
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nefunkční jednotku. Když už nám pomalu začaly požární ochrany i na území obce Želetice.
hrozit finanční sankce, přistoupili jsme následně ke
Pokud by se však v budoucnu našli v obci aktivní
zrušení jednotky. Uzavřeli jsme však dohodu s obcí lidé, kteří by chtěli ve SDH Želetice pracovat, mohla
Násedlovice, že Jednotka Sboru dobrovolných ha- by obec uvažovat o znovuzaložení jednotky.
sičů Násedlovice bude plnit povinnosti na úseku
Pavel Planeta, starosta

Myslivecký spolek
V poslední době se do povědomí snad všech občanů dostává otázka ochrany přírody. Žijeme v krásné, malebné krajině
a měli bysme si vážit všech jejích
nedílných součástí – půdy, lesa,
čistého ovzduší, všech živočichů
a čím dál vzácnější vody.
V důsledku současného životního stylu a způsobu zemědělského využití půdy se setkáváme
s dříve neobvyklým chováním
zvěře. Ještě před pár desítkami
let bylo např. v Želítce obdělané
každé políčko. Zajíci nebo srnky
měli tedy možnost zakousnout
nějaké lepší sousto po celém
údolí a na této poměrně velké
výměře se jejich okusy zcela rozptýlily. V současné době je obdělaná plocha Želítky minimální,
takže všechna zvěř se zákonitě
stahuje na pár neoplocených zahrad. I když se jedná o zhruba
stejně početný kmen, jeho působení na menší ploše je pochopitelně více viditelné. V této chvíli
bysme si všichni měli uvědomit,
že řešením není vystřílet srnky
do posledního kusu, ale zabránit zvěři v přístupu na obdělávnou plochu. Vždycky bychom
měli mít na mysli, že zvěř tu byla
už dávno před naším osídlením
a že pokud chceme zachovat
malebnost a vekovský ráz krajiny, musíme zachovat druhovou
rozmanitost přírody.
Když jsem před cca 25 lety začínal s myslivostí, členové našeRok 2019

ho Myslivecké sdružení z vlastní
iniciativy, ve svém volném čase
a beze vší pompy a slávy vysadili v Adamcích borový a smrkový
lesík. Velice nemile mne letos překvapilo rozhodnutí jakési městské
agentury zabývající se ochranou
krajiny, které přivodilo jeho velice
silnou probírku. Chápu, že staré
a uschlé stromy se musí odstranit.
Bohužel jsem byl osobně svědkem toho, že byly káceny i stromy zdravé. Výsledek této probírky může vidět každý návštěvník
Adamců. Zřejmě stejná agentura
před cca 2 lety rozhodla o vykácení akátového lesíka nedaleko
daňkárny s odůvodněním, že akát
je zavlečený druh. Jeho přínos
jako medonosné rostliny je nezanedbatelný a tyto trendy v přístupu k ochraně přírody víceméně
rozporuplné.

Co se týče stavů drobné zvěře, její počet stále klesá. Jako
jedna z prvotních příčin je zřejmě státem nařízená vakcinace
lišek koncem 80. let, v jejímž
důsledku došlo k velkému nárůstu liščí populace. Dalším
důležitým faktorem je zavedený způsob obdělávání půdy.
Studie prokázaly, že chemizace
kukuřice a řepky je nepříznivá
pro hmyz, který je životně důležitý pro přežití mláďat bažantů
a koroptví. V současné době
alespoň vznikají různé biopásy,
ve kterých drobná zvěř hledá
útočiště. Abychom podpořili
oslabené druhy živočichů, naše
MS v loňském roce nakoupilo
200 ks mladých bažantů. Vysadili jsme je v Adamcích a doufáme, že podpoříme a obnovíme
původní kmeny.
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Ještě bych se chtěl zmínit
o přístupu některých obyvatel.
Že na daňkárně probíhají různé
oslavy, svatby apod. je poměrně
běžné. Někteří organizátoři ovšem mají dojem, že jejich akce
musí být navždy zvěčněna a neváhají pomalovat silnici obřími
stálobarevnými texty . Kromě
toho, že se jedná o trestný čin
(poškozování cizího majetku),
je to znehodnocení celého jinak
krásného výhledu. Doufám, že
další organizátoři akcí na daňkár-

ně budou více přemýšlet a vyvarují se podobných výstřelků.
Samozřejmě nelze přehlédnout pozitiva jako třeba vysazení ovocných stromků podél cyklostezky nebo příslib výstavby
rybníka. Doufejme, že takových
počinů na podporu a udržení
naší krásné přírody bude jen přibývat.
Vážení spoluobčané, jménem
Mysliveckého spolku Želetice
Vám přeji dobrý rok 2019.
Ladislav Kučera

V Želeticích jsme žili fotbalem i v roce 2018.
Také v minulém roce 2018 si v Želeticích mohli přijít na své všichni příznivci kvalitního fotbalu.
Obzvlášť v jarní části minulé sezóny naše mužstvo
mužů výsledkově zářilo. Podzimní část sice zůstala za očekáváním, ale i tak můžeme být všichni
spokojení. Vždyť si nelze nevšimnout, že kolektivní sport jménem fotbal je postupně na ústupu
a směřuje k zániku, a to hlavně na tak malých obcích jako jsou Želetice. Problémem je, že nevyrůstá nová generace. Mládežnická mužstva nemáme
šanci sestavit a jednotlivci jen těžko mohou do
budoucna vytvořit nějaký širší kádr, který vzhledem k aktuální rozmanitosti zájmů a pracovní
zaneprázdněnosti jejich členů musí být čím dál
tím širší, aby se fotbalisti stačili vzájemně nahrazovat a doplňovat. Proto můžeme být rádi, že se
tu ještě daří udržet v tak vysoké kvalitě kolektiv
mužů, kteří nosí svou kůži na trh a baví nás svou
bojovností a nasazením při fotbalových utkáních.
Musíme si toho vážit a užívat si toho dokud to jde,
chodit povzbuzovat, dokud je koho.
Fotbalový tým mužů se pod novým vedením, trenéra Marka Zálešáka a vedoucího mužstva Tomáše Luskače, umístilo v minulé sezóně
2017/2018 na konečném šestém místě (ze 13-ti
mužstev) ve III.třídě. Do všech 24 zápasů této sezóny se aktivně zapojilo 26 fotbalistů. Získalo 34
bodů. 12 bodů na podzim 2017 (za 4 výhry) a 22
bodů na jaře 2018 (za 7 výher a 1 remízu). Nastřílelo 64 branek. O to se podělilo celkem 12 střelců
v tomto pořadí:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zálešák Matěj ... 17 branek
Luskač Marek … 13 branek
Křižka Ondřej … 10 branek
Gregorovič Robin … 7 branek
Pánek Adam … 4 branky
Čureja Kristián, Mikeska Tomáš, Marada František … 3 branky
7. Horák Radomír, Strmiska Rudolf, Milde Radoslav, Kolaja Stanislav … 1 branka
Žlutých karet obdrželo mužstvo 21. V tomto
pořadí:
1. Kludák Lukáš, Čureja Kristián … 4 žluté karty
2. Koutný Pavel … 3 žluté karty
3. Zálešák Matěj, Čadílek Pavel, Jakeš Václav ..
2 žluté karty
4. Křižka Ondřej, Svatoň Patrik, Marada František,
Luskač Marek … 1 žl.karta
Červenou v uplynulé sezóně 2017/2018 viděl
jenom Zálešák Matěj v domácím utkání proti Sobůlkám na podzim 2017.
V červnu proběhlo další období volných přestupů hráčů. Toto období bylo již potřetí a poprvé
od nás tímto způsobem nikdo neodešel. To je také
jeden z úspěchů, protože v minulosti jsme patřili
k rekordmanům (poprvé od nás odešlo 10 fotbalistů a podruhé 4). Naopak jsme pro podzimní část
nové sezóny 2018 / 2019 posílili o 9 nových fotbalistů. Několik dalších, kteří chtěli do Želetic přijít, jsme odmítli, jednak aby nás to dále finančně
nezatížilo přestupními poplatky a i proto, že jsme
Rok 2019
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si mysleli, že by byl kádr až moc zbytečně široký,
což se v průběhu podzimu nakonec ukázalo jako
velký omyl, protože docházka některých byla tak
špatná, že do několika zápasů jsme nastupovali
bez nebo s minimem náhradníků.
V letní přestávce jsme odehráli dva turnaje. První ve Strážovicích, kde jsme skončili druzí
a druhý v Želeticích. V Želeticích byl pohárový turnaj mužů po dlouhé době a byl věnován památce Pavla Zálešáka. Na tomto turnaji jsme skončili
také druzí, když jsme se ve finále utkali s tradičním rivalem TJ Sokol Nenkovice.
Do 11 zápasů podzimní části nové sezóny
2018/2019 aktivně zasáhlo 27 fotbalistů. Což je
více jak za celou minulou sezónu. Můžeme si představit, že pokud by došli všichni, tak složíme dvě
jedenáctky a ještě by zbylo dost hráčů na střídání.
To se však naštěstí nebo naneštěstí nikdy nestalo
a ani nikdy nestane. Vždy má zhruba polovina fotbalistů jiný program, nějaké zranění, práci apod.
Prostě miliony výmluv, které se opakují pořád dokola. Na podzim jsme získali „jen“ 11 bodů (za 3
výhry a 2 remízy) a nastříleli 27 branek. O to se
podělilo celkem 11 střelců v tomto pořadí:
1. Křižka Ondřej … 7 branek
2. Zálešák Matěj … 6 branek
3. Luskač Marek… 4 branek
4. Beker Jan … 3 branky
5. Čureja Kristián, Lejsal David, Kludák Lukáš, Macourek Marek, Blahůšek Michal, Pelikán Petr,
Macháček Milan… 1 branka

napsal toto: „Hosté hráli po celý zápas s nasazením, měli velmi kvalitní obranu, podporovali se
mluvením na sebe i nabídkou v pohybu, hráli pro
radost.“
Přeji všem, aby s fotbalem také v roce 2019
prožili co nejvíce radostí. Hráčům pevné zdraví,
plno sil, velké odhodlání a spoustu pozitivního
myšlení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří fotbal v Želeticích podporujete, pomáháte mu a děláte vše proto, aby fungoval i v budoucnu.
František Marada

Žlutých karet obdrželo mužstvo 8. V tomto pořadí:
1. Pánek Adam, Macourek Marek … 2 žluté karty
2. Svatoň Patrik, Koutný Pavel, Čureja Kristián, Zálešák Matěj … 1 žl.karta
Červenou jsme na podzim viděli jenom v divokém domácím utkání proti Archlebovu, ale hned
dvakrát. Dostali ji Petr Pelikán za protesty (následně mu byla po jednání DK OFS Hodonín anulována) a Ondřej Křižka.
Aktuální pořadí v rozehrané sezóně je 9.místo
(z 12-ti mužstev) ve III.třídě. To je trochu za očekáváním, ale snad se lépe podaří zápasy na jaře jako
v loni a dojde ke zlepšení. Navázat mohou kluci
na poslední utkání ve Vřesovicích, kde jsme jasně zvítězili a kdy domácí reportér na internetové
stránky Vřesovic o našem mužstvu a jeho výkonu
Rok 2019
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Želetičtí zahrádkáři a vinaři v krátké retrospektivě
Mílí spoluobčané,
jako každý rok i letos bych rád shrnul činnost želetických zahrádkářů a vinařů za uplynulý rok. Uspořádali hned několik již tradičních a především oblíbených
akcí, ke kterým patří zabíjačka s prodejem vepřových
specialit, letní grilování selete pro členy spolku, hodová ochutnávka vín nebo podzimní svěcení mladých
vín. Všechny tyto akce se těší dlouhodobě oblibě, což
zase těší nás a všem našim příznivcům děkujeme.
Protože rok 2018 byl v historickém kontextu rokem
vzpomínání a připomínání si důležitých událostí, rozhodnul jsem se i já nahlédnout do kronik a alespoň
krátce shrnout, čím se zabývali naši předchůdci.
V Pamětech obce Želetic psaných od roku 1923 se
objevují první zmínky o osvětové činnosti pro místní
zemědělce a vinaře v roce 1932, kdy proběhly hospodářské kurzy a přednášky „O sadbě bramborů a výběru osiv“ pořádané ve spolupráci s pokusnou stanicí
osivovou z Německého Brodu a dále také přednáška
„O používání umělých hnojiv“, kterou zajistil Ing. Klimeš. Přednáška byla poprvé doprovázena i filmovou
ukázkou. Následující rok došlo dle záznamů kronikáře
k výsadbě nových vinic na americké podnožce. Byl to
rok s menší úrodou vína, i kvalitu vína zhodnotil kronikář jako horší. Menší úroda byla také v roce 1934, kdy
byla„část zničena kroupami, hrozny začaly hníti a muselo dojít k uspíšení vinobraní. Víno se všem, kteří měli Želítky zlomilo a zarazilo. Jen ze Čtvrtí měli asi 4 vinaři víno
zdravé“. Příčina se podle zápisů v kronice nikdy nezjistila
a neduhy se dotkly jak vín lehkých, tak i tvrdých.
I rok 1935 byl rokem přednášek a osvěty. Okresní hospodářský spolek Ždánice uspořádal přednášku prof. Ing. Josefa Kostihy „O zpracování a ukládání
ovoce“ Na vinice uhodily jarní mrazy a následně také
nemoci. Vinaře potrápila kadeřavka. I přesto bylo víno
dobré. Vinicím se v Želeticích dařilo, a proto se začaly
zakládat nové vinohrady. Josef Kostiha místním vinařům přednášel i v následujícím roce, tentokrát na téma
„Ukládání zeleniny a ošetřování vína ve sklepech“. Úrodu značně poničilo oidium a v důsledku toho bylo vína
velmi málo. Proběhla také Hospodářská výstava pod
záštitou Okresního hospodářského spolku ve Ždánicích, na které vystavovali i občané ze Želetic ovoce,
obilí a jiné hospodářské produkty. Následující rok čelili
vinaři nedostatku vína. „Díky dlouhým dešťům v období žní začalo víno hnít, muselo dojít k předčasnému
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sběru, proto bylo vína málo, ale hlavně se zlomilo a nebylo k pití“.
V následujících letech občany trápila válka a následné politické změny, další zmínky o vinohradničení se
v kronikách objevují až v roce 1964. Tehdejší kronikář
Josef Šuráň zaznamenal, že díky krásnému a teplému
podzimu byla velmi pěkná úroda vína. Pamětníci říkali,
že taková úroda nebyla 100 let. Někteří vinaři neměli
ani dost nádob, aby hrozny posbírali a vytlačili. Výkup-
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ní podnik vykoupil všechny hrozny, co byly předepsané i ty, co přebývaly za cenu 4,80 Kč za kilogram Portugalu, 7,80 Kč za kilo Frankovky, 10 Kčs za kilo Tramínu.
V roce 1966 už bylo vína zase málo. Více než polovina
úrody byla zničena mrazy a také kroupami. Od roku
1975 a v následujících letech se objevují zápisy o tradiční výstavě vína, která je často doprovázena cimbálkou. V roce 1976 uspořádal ČSOZ hned dvě přednášky
a to: „Ošetřování vinic a ovocných stromů“ a dále také
„Květiny v domácnostech a na zahradách“. Vedle osvětových aktivit podporoval spolek také kulturu v obci

a uspořádal taneční zábavu „Vinobraní“. Dva roky na
to uspořádali „Zahrádkáři“ Velikonoční zábavu. V roce
1980 pak vyrazili na zájezd do Severních Čech. Od
70. let prakticky dodnes probíhají každoročně hodové
ochutnávky vín.
Jak je z pamětních záznamů vidět, vinaři to nemají
mnohdy lehké a i přes náročnou práci se nemusí dařit.
Proto bych chtěl všem popřát, aby rok 2019 byl historicky zaznamenán jako rok plodný, nejen zahrádkářsky
přívětivý a hlavně celkově dobrý.
Luděk Bednařík

Mateřská škola Želetice
Končí rok 2018 a v mateřské škole máme téměř půl školního roku
a práce za sebou.
Ptáte se, co je ve školce nového?
Tak nějaké novinky se určitě najdou. Jednou z nich byl prázdninový provoz MŠ Želetice a Nenkovice,
kdy rodiče mohli využít měsíc červenec k celodenní docházce dětí
do školky.
Další novinkou byl nástup nové
paní učitelky v září 2018 Lucie Křůmalové.
Novinkou, kterou bych ráda
zmínila je další nové vybavení do
prostor naší třídy a šatny, aby jejich vzhled byl ještě dokonalejší
a modernější, přispěla k tomu obec
zakoupením a dovybavením šat-
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ními skříňkami, lavičkami, novým
stolkem se židličkami, motorickými
dřevěnými obrázky na stěnu do třídy i šatny, knihovničkou a zrcadlem
od firmy Nomiland. K montáži došlo v měsíci únoru 2018 pracovníkem téže firmy.
V předcházejícím půlroku jsme
zažili spoustu pestrých, zajímavých
a příjemných chvil při akcích, jakož
bylo např. „Posezení u čajíčku s pohádkou“, kde mohli rodiče ochutnat z pestré nabídky lahodného
teplého a zdravého nápoje, zpestřenou milou pohádkou O rukavičce v podání svých dětí. Pro děti
a rodiči jsme přichystaly tvořivé odpoledne při velikonočním zdobení
perníčků s paní Naďou Jakešovou.

Dětský den prožily děti spolu s poníkem Tarou a s jeho majitelkou
a měly možnost se povozit, nakrmit
jej, pohladit a být v jeho blízké přítomnosti.
Pro podporu tělesné zdatnosti, zdraví, otužování a zároveň pro
velký úspěch u dětí jsme opět i bez
účasti žáků ZŠ Nenkovice objednali
autobus pro děti obou MŠ a v jarním období již druhým rokem navštívili s 10 dětmi předplavecký
výcvik v Plavecké škole Bzenec.
Všichni účastníci kurzu dosáhli zase
o něco lepších výsledků a pochlubit
se můžeme výborným výkonem
1. místem jedné naší holčičky, a to
ze všech účastníků kurzu MŠ Želetice i Nenkovice. Tímto bychom chtě-
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li poděkovat především obci Želetice, která kurz z větší části finančně
dotovala.
Pěknou akcí byl vzdělávací program mobilní Planetárium, Dopravní hřiště a Varietní koktejl, na které
nás pozvala ZŠ Nenkovice. Děti
rády poznávají, objevují, piknikují
a seznamují se s nejrůznějšími živočichy a k tomu jsme jim připravili
„Putování za poznáváním“- výpravu do Dražůvek s návštěvou místní
expozice Ždánka, pěší turistiku po
nové cyklostezce, objevení škod
způsobených bobry na stromech
kolem potoka Trkmanka. Super akcí
byl školní výlet do Modré u Velehradu, kde nás nadchl vodní tunel,
skanzen a prohlídka živých plazů.
Naše děti můžete i dosti často
vidět a slyšet při nejrůznějších akcích v obci, např. na Farní dvorní
slavnosti, kde si zatančily taneček
Hasičská, Klokánek, ale i na slavnosti 120 let SDH v Želeticích.
Divadla ráda a již tradičně jezdí
za námi do školky. Z Prostějova Sluníčko s maňáskovými pohádkami
a z Břeclavi Květinka s posledním
divadelním vystoupením „Koloběžka v lese“, se kterým se s námi
pro starý školní rok rozloučili a zároveň pasovali dvě předškolačky
na školačky. Poslední akcí dětí bylo
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„Hledání pokladu“, který objevily až
u lesa, kam se dostaly po splnění
spousty úkolů připravených po cestě za pokladem.
A máme tu nový školní rok
2018/2019, počet dětí nám povyskočil na 18 a zahájení proběhlo
3.září.
Hned v měsíci říjnu nás pozvali
pořadatelé sportovního dne na hřiš-

tě v Šardicích, kde starší děti prokázaly své sportovní schopnosti, rychlost,
pružnost a sílu. Obě divadélka nám
připravila moc pěkná vystoupení
mj. vzdělávací program „Ukliďme
les“. Konec října patřil „Světluškovému pochodu s lampióny a lucerničkami“ naší obcí za doprovodu písníček z pohádek znějící z místního
rozhlasu. Velké nadšení získala akce
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organizovaná obcí „Ovocné Želetice“, kde měly možnost si děti sami
spolu s paní učitelkami vysadit svůj
strom, který si nazvaly „Hruštička
Školička“, ozdobit jej kamínky, na
které si namalovaly hrušku a budou
se po celý rok o něj starat a pečovat.
Blíží se konec kalendářního roku
a v měsíci prosinci nás pravidelně
navštěvuje Mikuláš, andělé a čerti
s nadělováním pro děti. Odměnou
za dobroty jim děti připravují pěkné říkanky a písničky. Abychom si
navodili příjemnou předvánoční
atmosféru, připravily jsme pro děti
a jejich maminky „Vánoční pečení“.
Z vanilkových rohlíčků, medvědích
tlapek a šlehačkových tvarů se vůně
rozlinula celou školkou.
V úvodu měsíce ledna 2019
jsme s dětmi prožili pěkné chvíle
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v moderním prostředí kina Panorama Kyjov při filmovém představení
pro děti „Princezna a dráček“.
Již druhým rokem se skupina tří
šikovných zpěvaček účastní s nadšením a ochotou Tříkrálové sbírky
v obci.
Za poslední naší kulturní akcí
jsme vyjeli do Nenkovic. Divadelní
společnost pro školy představila
vystoupení „Z devatero pohádek“,
děti shlédly dvě pohádky humorné
i napínavé - Loupežnická a Tulácká.
Devátým rokem organizuje mateřská škola s finančním přispěním
obce tradiční Dětský karneval na
Kulturním domě v Želeticích. Rok
od roku má akce vyšší úroveň. Letošním rokem se nám podařilo získat krásné ceny do tomboly, hlavně
díky všem osloveným sponzorům,

kterým se tak podařilo v dětských
očích rozzářit radost a vykouzlit
úsměv na tvářích. Obci děkujeme
za uhrazení programu na karnevalu, kterým provázely Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda.
Závěrem vám všem přejeme
úspěšný a pohodový nastávající rok
2019 a v něm jen to nejlepší.
Lenka Hrabalová,
vedoucí učitelka MŠ
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Ovocné Želetice
V dopoledních hodinách v sobotu 10. listopadu
2018 se nás spousta sešla u cyklostezky na okraji obce,
abychom zde společně vysadili ovocné stromy. Musím
se na začátku přiznat, že jsem byl tak hojnou účastí velmi mile překvapen! Potěšující byla skutečnost, že přišla
také spousta mladých lidí i s dětmi a díky propagaci
i spousta dětí z místní mateřské školy i s rodiči. Na plochu, která byla ještě před několika lety dost zanedbaná, jsme vysadili 10ks lip a 40ks ovocných stromů jako
např. jablka, hrušky, třešně, višně, švestky, meruňky,
moruše, ořechy a mandle.
Chtěli bychom tuto plochu, jejíž část obec vykoupila od Mikroregionu Ždánicko, do budoucna udržovat a o stromy se náležitě starat. Počítáme i s tím, že
postupem času bude možná třeba případné uhynulé
stromy nahradit novými. Na dotazy některých občanů
však musím odpovědět, že cílem obce nebylo vysadit
sad ovocných stromů a sklízet z něj úrodu. Zvolili jsme
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záměrně rozmanitou druhovou skladbu vysazovaných
stromů, aby stromy plodily od jara až do podzimu. Plody ze stromů budou určeny pro širokou veřejnost. Jestli je sklidí turisté na cyklostezce, nebo si nějaký občan
v budoucnu natrhá malý košík ovoce, je úplně jedno.
Důležité bude, aby stromy nikdo nepoškozoval a mohly tak i nadále sloužit svému účelu.
Na výsadbu stromů jsme získali nadační příspěvek
z Nadace partnerství ve výši 30.000,- Kč. Myslím si, že
výše finančního příspěvku není ani natolik důležitá,
jako skutečnost, že je v obci stále spousta aktivních
lidí, kteří přišli pomoct s dobrou věcí. Proto bych chtěl
nakonec všem, kteří přišli pomoct, znovu velmi poděkovat. Už nyní mám vytipované další dva obecní pozemky, kde bych chtěl na podzim ve výsadbě stromů
pokračovat. Věřím, že se tam znovu setkáme v hojném
počtu.
Pavel Planeta, starosta
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Přehled výročí, která jsme si v roce 2018 připomínali
1918 100. výročí vzniku Československa – 28. 10. 1918
1938 80. výročí podpisu Mnichovské dohody - 30. 9. 1938
1948 70. výročí Vítězného února – komunistický státní převrat v Československu – 25. 2. 1948
1968 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa – 21. 8. 1968
1993 25. výročí vzniku samostatné České republiky – rozdělení Československa – 1. 1. 1993
1898 120. výročí vzniku SDH Želetice
1928 90. výročí zavedení elektrické energie v obci
1948 70. výročí, kdy byla vydlážděna hlavní silnice vedoucí přes obec v délce 600m
1963 55. výročí zahájení stavby hřiště u lesa
1968 50. výročí zahájení stavby budovy obecního úřadu
1978 40. výročí vzniku JZD Čejč – vzniklo sloučením malých okolních družstev, tedy i Želetic
1998 20. výročí – pozastavení provozu pravidelné osobní dopravy na železniční trati
Čejč – Ždánice (doprava se již nikdy neobnovila)

Rok 2019
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Legionáři ze Želetic
Bez českých a slovenských vojáků, kteří v první světové válce dezertovali z rakouské armády, nebo
přicházeli ze zajateckých táborů,
aby jako českoslovenští legionáři
bojovali na straně Dohody na frontách ve Francii, Itálii a zejména v
Rusku, by T. G. Masaryk jen těžko
přesvědčil architekty versaillského
pořádku k podpoře samostatného
státu. Ještě když americký president
Wilson v lednu 1918 prezentoval
svůj čtrnáctibodový program o právu národů na sebeurčení, nebyla
v něm o Československu - na rozdíl
od Polska, Rumunska nebo Srbska –
ani zmínka. Skutečnost, že legionáři
prolévali v bojích krev, byla výslovně
zmíněna ve Washingtonské deklaraci o nezávislosti Československého
národa z 18. října 1918. Češi a Slováci
měli díky legionářům svou armádu
dříve než vlastní stát. A mezi nimi
stáli i někteří občané ze Želetic. Odchod ze zajateckého tábora znamenal znovu jít do boje, nejistotu jak
vůbec válka dopadne, zda se vrátí
do vlasti a nebudou-li doma jejich
rodiny postihovány. Případné zajetí
rakouskou armádou, pro kterou byli
legionáři vlastizrádci, pro ně znamenalo jistou smrt.
Z našich občanů to byli tito:
Bohátka Václav – Narozen
roku 1892 v Želeticích, zajat byl
v roce 1914 v Krakově. Do legií
vstoupil 1. 10. 1918 v místě Andrejevka – Tobolsk. Z ruských legií se
vrátil 18. 1. 1921. V legiích byl zařazen do střeleckého pluku.
Hložek Josef – Narozen roku
1895 v Želeticích, byl zajat v roce
1918 v St. Dona v Itálii. Do legií
vstoupil v roce 1918 a byl zde za30

řazen do střeleckého pluku. Dosá- vlasti se vrátil na konci roku 1918
hl hodnosti desátníka. U italských v hodnosti poručíka a dále sloužil
legií skončil roku 1921.
v čs. armádě.
Hojač Karel – Narozen roku
1895 v Želeticích, zajat byl v roce
1914 v Dubu. Do legií se přihlásil
v Tomsku roku 1917. Zařazen do
střeleckého pluku dosáhl hodnosti
svobodníka. Domů z ruských legií
se vrátil v roce 1920.

Svoboda Jan – Narozen roku
1887 v Želeticích, v roce 1915 byl
zajat v Karpatech. Do legií vstoupil v roce 1918 v Omsku. Domů
z ruských legií se vrátil v roce 1920.
V legiích byl zařazen do strážního
praporu.

Hroza Antonín – Narozen roku
Andrle Jan – Uváděn v obecní
1876 v Želeticích, byl zajat v roce kronice mezi legionáři. Jeho spis
1914 v Pinčově. Do legií vstoupil v jsme však ve Vojenském ústředOmsku roku 1918. Z ruských legií, ním archívu nenašli.
kde sloužil v koňském zál. dvoře
Kurgan se vrátil v roce 1920.
Řada jmen z našeho povědomí
zcela vymizela. Vždyť jejich geneHroza Antonín ml. – Narozen race odešla před více jak půl storoku 1899 v Želeticích, byl zajat letím. Jejich legionářská minulost
v roce 1918 v Montellu. V italských byla zapomenuta i díky tomu, že
legiích byl zařazen roku 1918 ve po roce 1948 nebylo politicky žástřeleckém pěším pluku a domů se doucí si význam legií připomínat.
vrátil v roce 1920.
Ubylo pamětníků, kteří by nám
mohli prožitky a vzpomínky svých
Mlčák Josef – Narozen v roce otců či dědů zprostředkovat. Osu1897 v Želeticích, zajat byl v Hnili- dy aletických vojínů už neznáme.
či roku 1916. Do legií se přihlásil v Místo zhodnocení významu legiroce 1918 v Chersonu gub. Voda- onářů pro naši společnost, místo
pol. Domů se vrátil roku 1921. V le- opěvování jejich hrdinství, odvahy
giích byl zařazen do střeleckého a vlastenectví připomeňme si přípluku.
sahu, kterou bezezbytku splnili:
„My českoslovenští vojíni prProcházka Petr – Narozen vého národního revolučního vojv Želeticích roku 1889, zajat byl ska za hranicemi vlasti, zrušivše
v roce 1914 u Krakova. Do legií se nadobro poměr k Habsburkům
přihlásil v Omsku v roce 1918. Za- v monarchii rakousko-uherské,
řazen byl do technické roty. Domů pamětlivi ohromných a dosud nez ruských legií se vrátil v roku 1921 pomstěných křivd po věky na nás
jako desátník.
páchaných – milovanému svému
národu československému a vládě
Svoboda František – Narozen zahraničního českého hnutí revov roce 1898 v Želeticích. V roce lučního, československé národní
1917 byl zajat v Selu a do italských radě s profesorem Masarykem
legií vstoupil v únoru 1918. Do v čele přísaháme:
Rok 2019
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Ve jménu své lidské i národní
cti, ve jménu všeho, co nám jako
lidem i jako Čechům a Slovákům
je nejsvětějšího, v plné shodě se
svým svědomím budeme bojovati společně se svými spojenci
do poslední krůpěje krve proti
všem našim nepřátelům, dokud
nedobudeme svému národu československému úplné svobody,
dokud naše kraje české i slovenské nebudou spojeny v neodvislý
a samostatný stát, dokud náš národ nebude ve své zemi úplně pá-

nem svého osudu. Zavazujeme se
slavnostně, že nikdy a nikde, bez
ohledu na nebezpečí, bez obav
a váhání, s plným vědomím pod
žádnou podmínkou neustoupíme
od nejvyššího cíle našeho boje,
avšak jako věrní a čestní bojovníci
majíce v krvi dědictví slavných dějin a pamětlivi bohatýrských činů
našich mučedníků a vůdců – Jana
Husi i Jana Žižky z Trocnova – slibujeme býti jich hodnými, bojovati za pravdu i svá práva, nikdy
z bojiště neutíkati, před žádným

nebezpečím neustoupiti, rozkazů
svých vůdců poslouchati, svůj prapor i vlajku ctíti, nepřítele o milost
za žádných okolností neprositi, se
zbraní v ruce nikdy se nevzdávati,
bratr bratra milovati a v nebezpečí
až do konce brániti, smrti se nelekati a za volnost národa i otčiny vše
i svůj život obětovati. Bez nátlaku z
dobré vůle tak chceme a tak vykonáme. To nám káže naše čest i věrnost k národu a vlasti.“
Čest jejich památce!
Marie Valianová

Kyjovské Slovácko v pohybu
Máte nápad, který chcete
realizovat a nevíte, jak na
to?
Chtěli byste přispět ke
zlepšení prostředí, ve
kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci spolek Kyjovské
Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již patnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně
slyšeli, či se jich přímo účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší
kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově (vedle
lékárny „U zlaté koruny.), kde vás rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační program na podporu Dětských skupin a připravujeme další výzvy k
předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního programu. Připravujeme i zapojení se do Operačního programu
Životní prostředí, abychom podpořili zeleň v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima. Provozujeme Centrum služeb pro
obce a jsme zapojeni do Turistické asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře,
soutěže, konference. Publikujeme.
Rok 2019

Více se můžete dozvědět na našich webových
stránkách www.kyjovske-slovacko.com
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB
profilu - Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková
Předsedkyně spolku
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Turistické Slovácko na jednom místě. Vzniká databáze cestovního ruchu
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají nyní podnikatelé
v cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci
minulého roku pokračuje v roce 2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi jednoduchý formulář, který je navede a vše potřebné se zeptá.
Odkaz na něj je možné si najít na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící Turistická asociace Slovácko. Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s. vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro okres Hodonín s cílem jednotné propagace cestovního ruchu. Založily ji místní akční skupiny, mikroregiony a také
podnikatelé. Hlavním posláním asociace je podílet se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející
z historického, kulturního a přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit
a kvality života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd, Koordinátor cestovního ruchu Turistické asociace Slovácko, z.s.

Nenechám Vás na suchu!
V roce 2017 občané okresu
Hodonín podepisovali petici za
ochranu vodního zdroje Bzenec-komplex, ze kterého je zásobeno
cca 140 tisíc obyvatel měst a obcí
okresu Hodonín. Podpisů se sešlo
11 415 a petice byla projednána
v Senátu dne 15. 8. 2018. Snahu
občanů ochránit si svůj zdroj pit32

né vody před ohrožením a zničením těžbou štěrkopísku v katastru
Uherského Ostrohu Senát nejen
pochopil, ale významně podpořil.
Bral na zřetel především projevy
sucha v celé ČR a na Hodonínsku
obzvlášť a aktuální posudky České
geologické služby. Ty jasně označují záměr těžby v daném území

za neakceptovatelný. Senát doporučil, aby došlo i k veřejné oponentuře všech podkladů z pohledu
ochrany vod, které byly předloženy ve správních řízeních a v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. K veřejné oponentuře
stále nedošlo. Navíc ministr životního prostředí ve svém stanovisku
Rok 2019
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ze dne 15. 10. 2018 konstatoval,
že proces posuzování na životní
prostředí proběhl správně, a že
při dodržení 58 podmínek je riziko
ovlivnění pitné vody nevýznamné.
Koncem roku 2018 původní žadatel o těžbu, tj. firma pana Jampílka,
předala záměr společnosti s ručením omezeným Český štěrkopísek
a této společnosti Obvodní báňský
úřad v Brně rozhodnutím stanovil
dobývací prostor pro těžbu. A tak
je znehodnocení pitné vody blíž
a blíž. Kdo dodá náhradní vodu pro
pitné účely? Člověk bez vody vy-

drží jen maximálně 3 dny!!! Obce,
Jihomoravský kraj a společnost
Vodovody a kanalizace a možná
i další zainteresovaní se budou
bránit cestou odvolání a možná
i cestou soudního přezkumu. Jako
občanka se ptám, jak může pan
ministr mluvit, že jsme již o 30 let
předběhli katastrofické vize, že již
začala válka o vodu (viz článek Lidové noviny z 12. 1. 2019) a v našem regionu tak podcenit riziko
těžby a tvrdit, že není znám jediný
případ, kdy by v důsledku těžební
činnosti došlo k ohrožení jímacích

území? Co ještě musí občan a obce
podniknout, aby byla rizika ohrožení vzata vážně? Celý povolovací
proces začal už v roce 2004 a tak
chci aktivní účastí přispět k tomu,
aby neskončil špatně pro občany
v roce 2019. Nemůžeme připustit znečištění našeho zdroje pitné
vody a už vůbec ne ztrátu vody.
A toto riziko díky těžbě štěrkopísků, při které dojde k odkrytí hladiny vody na velkém území, je příliš
vysoké.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

O činnosti charitní pečovatelské služby Ždánice:
Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj
věk nebo zdravotní stav nejsou schopni
samostatné péče o sebe a svou domácnost, motivovat je k využití vlastních sil
a schopností. Podporovat je v běžném
způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí. Pečovatelskou službu mohou využívat i osoby, o které doma pečují jejich blízcí.
Pomáháme tak pečujícím osobám v tom, aby mohli
sladit péči s pracovními povinnostmi v zaměstnání.
Díky pečovatelské službě tak není nutné, aby starší lidé
trávili podzim svého života v pobytovém sociálním zařízení. Za pomoci pečovatelky mohou setrvat v klidu
a pohodě svého domova.
Konkrétně pomáháme v těchto oblastech:
•
Pomoc při osobní hygieně
•
Pomoc při přípravě jídla a pití
•
Nákupy a pochůzky
•
Praní a žehlení prádla
•
Doprovázení k lékaři, na instituce
Mezi zásady, které pečovatelka při péči dodržuje,
patří individuální přístup ke každému uživateli služby, respektování jeho rozhodnutí, podporování jeho
samostatnosti a partnerský přístup. Naše pečovatelky
jsou odborně kvalifikované a pravidelně školené v oblastech péče o seniory tak, aby jejich péče byla profesionální.
Naše služba zde působí již řadu let, sídlíme v Domě
s pečovatelskou službou ve Ždánicích, kde také nabíRok 2019

zíme potřebnou péči místním obyvatelům domu. Péči
poskytujeme ve městě Ždánice a následujících obcích:
Lovčice, Nechvalín, Ostrovánky, Věteřov, Dražůvky, Želetice, Nenkovice, Archlebov, Žarošice, Uhřice, Násedlovice, Dambořice a Velké Hostěrádky.
Provozní doba je od 6:30 do 15:30 hodin ve všední
dny, po dohodě poskytujeme péči i ve večerních hodinách a víkendech.
Pomoc pečovatelské služby je hrazená samotnými
uživateli, k úhradě těchto služeb je určen příspěvek na
péči. S jeho vyřízením může pomoci sociální pracovnice pečovatelské služby. Úhrada za poskytovanou péči
sice nese určitou finanční náročnost, ovšem ta je zcela
jistě vyvážena profesionálním přístupem personálu,
zajišťující bezpečnost a důstojný život lidem odkázaným na pomoc druhých.
Od roku 2018, dle doporučení Jihomoravského kraje, bude naše provozní doba rozšířena o státní svátky.
Nově budeme poskytovat péči nejen seniorům, ale
i zdravotně postiženým a rodinám s dětmi, věkově tak
bude naše služba neomezená.
Pokud si myslíte, že naše charitní pečovatelská služba by Vám mohla pomoci ve Vaší tíživé situaci, rádi
Vás u nás přivítáme a zodpovíme všechny případné
dotazy, na něž jste nenašli odpověď v tomto článku.
Více informací můžete získat také na našich webových
stránkách www.hodonin.charita.cz., telefonním čísle:
737 234 096, či v kanceláři CHPS na adrese: Zámecká
848, Ždánice
Mgr. Veronika Rolencová, vedoucí služby
33
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Společenská kronika
Narozené děti v roce 2018

Zemřelí v roce 2018

Maláč Klára
Maláč Sofia
Sýkora Martin
Valentová Sára
Vyskočil Jan
Stávek Daniel
Blahová Eliška
Plch Mikuláš
Koutný Jiří

Křůmalová Ludmila
Macháček Libor
Goj Jan
Valian Karel
Bělohoubek Pavel
Provazník Jaroslav
Trbolová Alena

87 let
53 let
79 let
69 let
56 let
95 let
90 let

Jubilanti v roce 2019
50 let
Patera Miroslav
Bělohoubek Jiří
Hrnčár Maňová Darina
Skalická Zdeňka
Šimeček Václav
60 let
Kučera Ladislav
Kolaja Karel
Svatoň Jan
Provazníková Marie
Dobeš Petr
Chromeček Jan
Krpalová Jaroslava
Brázda Petr
Kosíková Ivanka
Němec Jan
Palová Lenka
Rožnovský Miroslav
Svatoňová Eva

Poděkování
Stejně jako každý rok, tak i v roce
2018 krojovaná chasa chystala stavění máje na hřišti. U jednoho plotu
byl vyvrácený sloupek. Po hodech
byl sloupek podepřený, kdo to ale
opravil? Brzy se záhada vyřešila.
Přišli zástupci krojovaných - Petra
Dížková a Martin Šimeček s dotazem, zda je k mání nový sloupek,
tak že ho vymění. Těmto mladým
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80 let
Planetová Růžena
Kučerová Marie
Slíž Erhard
Lánc Štefan
Rozsypal František
Vyhňáková Jaroslava

70 let
Sotolář Boris
Švestková Marie
Kantnerová Jiřina
Hrdlička Jan
Dobešová Libuše
Kolaja Jaroslav
Křůmal Jan
Jandora Jan
75 let
Horák František
Maradová Anna
Duda Karel
Bohátka Břetislav
Láncová Růžena

Všem jmenovaným k jejich
jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí
a osobní pohodu.

lidem nikdo nic neporučil, sami to
viděli a opravili. Patří jim proto veliké poděkování. O dnešní mládeži
se říká, že není dobrá, o té ze Želetic
to ale rozhodně neplatí. Děcka, jste
výborný!!
Jarka Krpalová

čanům, kteří finančně přispěli do
Tříkrálové sbírky. Tři skupiny koledníků vybraly v sobotu 12. 1. 2019
úctyhodných 20.367,- Kč.

Nabídka zaměstnání
Obec Želetice hledá do pracovního
poměru na zkrácený úvazek ženu
na péči o květinovou výzdobu
Tříkrálová sbírka
a zástup na Pošta Partner. Práce je
Oblastní charita Hodonín a Farní
vhodná i jako brigáda při mateřské
charita Želetice děkují všem obdovolené. Informace podá starosta
Rok 2019

Budoucí vítězové Želetického guláše při práci

Ruční kácení máje – zvládne to Martin sám?

Kácení se zdařilo, začíná boj o výzdobu

Velikonoční hrkání

Zpravodaj Želetic

Pálení čarodějnic

Dětský karneval
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