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Vážení spoluobčané
Držíte v rukou další číslo Zpravodaje obce, ve kterém se dovíte o tom, co se v naší obci
přihodilo v nedávno uplynulém roce 2007. Máme zase o rok víc, jsme o nějakou tu životní
zkušenost bohatší, ale na druhou stranu jsme zase něco, nebo někoho ztratili a zvykáme si v dnešní
hektické a uspěchané době na nové životní situace. A tak i v naší nevelké obci se přihodí za rok dost
událostí, které stojí za to, abychom si je ve Zpravodaji znovu připomněli.
V loňském roce se nám z investičních akcí podařilo zrekonstruovat silnici na Cimburku,
opravit hasičskou zbrojnici s přístupovou cestou a kabiny TJ Sokol. Nejvíce změn je patrných na
Cimburku, kde jsme v rámci rekonstrukce provedli na místě bývalé požární nádrže úpravu terénu a
v podzimních měsících výsadbu zeleně. Mezi pěkné události uplynulého roku určitě patřily
krojované hody s velkou aktivitou mladých (jen ať jim to vydrží), nebo účast obce na krojovaném
průvodu Slováckého roku v Kyjově. Velkou aktivitu při pořádání kulturních a jiných akcí vyvinulo
nově vzniklé občanské sdružení Želetické ženy.
Je hodně věcí, kterými se můžeme chlubit, ale je také hodně práce, kterou je v obci potřeba
udělat. I když jsou finanční prostředky obce omezené, každý rok se nám daří získat peníze
z dotačních programů a tak realizovat některé plány, které jsme si dali za cíl. Pro dobrý vzhled a
upravenost obce je také velmi důležité, že se daří každý rok v letním období zaměstnávat
pracovníky na provádění úklidu a údržby v obci.
Závěrem bych Vám všem poděkoval za Vaše snažení a zájem o vytvoření spokojeného žití
nejenom u vás doma, ale i v celé obci. Vždyť spokojený život je v dnešním světě ta největší
hodnota. Tak ať se nám žije v Želeticích dobře!
Pavel Planeta, starosta

Přehled kulturních akcí v obci v roce 2007
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Puzzliáda – Pro radost ze hry Želetické ženy uspořádaly soutěž ve skládání puzzle. Do soutěže se
přihlásilo 28 dětí, které byly podle věku rozděleny do tří kategorií. Jejich úkolem bylo postupně a co
nejrychleji poskládat tři obrázky. Všechny děti se tohoto úkolu zhostily velmi dobře a s obrovským
nasazením, za podpory všech přítomných příbuzných a známých obrázky poskládaly. Nejrychlejšími
byli nakonec Planetová Terezka, Kučera Michal a Planetová Aneta.
Beseda s paní Zajíčkovou – V toto sobotní odpoledne jsme měli možnost blíže poznat vynikající
cyklistku paní Ivu Zajíčkovou. Paní Zajíčková je bývalá vícemistryně světa v dráhové cyklistice,
mistryně světa v jízdě na vysokém kole a v roce 2006 se zúčastnila jako doprovod Josefa Zimovčáka
etapového závodu Giro´d´Italia, který pan Zimovčák absolvoval na vysokém kole. Během besedy
jsme si prohlédli fotografie, dověděli se mnoho zajímavostí z tohoto závodu, ale především jsme
zjistili, jak všestranná sportovkyně paní Zajíčková je a kterým sportům se věnuje.
Beseda nejen pro seniory – V odpoledních hodinách se v kulturním domě sešli především senioři a
důchodci. Program zahájilo vystoupení dětí z místní mateřské školy, které měly připravené krátké
pásmo o řemeslech. Poté jsme si mohli vyslechnout krátké literární pásmo z knihy Václava Kosmáka
Kukátko, kde byla zmínka i o Želeticích. Na závěr přišla zatančit tanční country skupina Butterfly,
jejíž vystoupení sklidilo u všech přítomný zasloužený úspěch.

10.2. Ostatky – Místní hasiči si opět nenechali ujít možnost vyrazit do ulic v maskách a především ukázat
veřejnosti jejich zásahové vozidlo zn. Trabant. Díky tomu, že uspořádali ostatky o týden dříve, než
v okolních obcích, těšili se při této akci i z nebývalého zájmu tisku a v úterý byly noviny plné
fotografií ze Želetic.
24.2. Soutěž „O nejlepší pomazánku“ – Všichni příznivci dobrého jídla a pití mohli ochutnat 25
soutěžních vzorků na již 3. ročníku tradiční kulinářské soutěže, tentokrát o Nejlepší
pomazánku.Vzorky hodnotila odborná porota a vítězem vyhlásila křenovou pomazánku pana
Jaroslava Provazníka. Divákům zase nejvíce chutnala pomazánka zelová paní Blanky
Hebronové.Zpestřením programu byl tentokrát fruitcarving , umělecké vyřezávání ovoce a
zeleniny,předvedený panem Neuwirtem. Pro přítomné hosty byly připraveny ovocné palačinky se
šlehačkou a výborná káva z kavárny Angel Kyjov.
31.3. Výtvarná dílna - Na tvůrčí dílně mohli zájemci načerpat nápady na velikonoční výzdobu svých
domovů.
27.4. Pálení čarodějnic – Pro všechny čarodějnice a čaroděje, ve které se proměnily hlavně děti, byla na
hřišti připravena spousta zábavy a her. Všechny čarodějnice dostaly za účast v soutěžích sladkou
odměnu, a protože nás tentokrát od závěrečného táboráku nezahnal déšť, mnoho účastníků vydrželo
u ohně do pozdních večerních hodin.
29.4. Zazpívejte Želeťáci – Farní charita připravila pro všechny návštěvníky tohoto netradičně
nazvaného hudebního odpoledne malé překvapení v podobě vystoupení místního Mužského
pěveckého sboru. Kromě místních mužů, kteří spolu zpívali do dlouhých několika letech ještě
v programu vystoupil Chrámový sbor sv. Jakuba, Vít Procházka a cimbálová muzika Dědina
s primášem Liborem Macháčkem.
5.5. Střelecké závody – Myslivecké sdružení uspořádalo na své střelnici v Mastných kopcích již druhý
ročník střeleckých závodů „O pohár obce Želetice“. Tato akce se těší obrovskému zájmu sportovních
střelců ze širokého okolí, kterých se schází velký počet. V tomto závodě nejpřesněji stříleli střelci
z Velkých Hostěrádek – první Josef Němeček a druhý Martin Šeďa, třetí byl Pavel Horych z Chrlic.
13.5.. Den matek – Již druhým rokem slaví ženy svůj svátek pořádáním zájezdu. Proto vyjel ze Želetic v 6
hodin autobus se 39 cestujícími za hranice republiky. Cílová stanice – Bratislava. Dopoledne se
prohlížel bratislavský hrad, historické centrum hlavního města Slovenska a známý bratislavský most
s vyhlídkovou věží. Na 15 hodin byla objednána plavba lodí po Dunaji směrem na Děvín. Na
prohlídku hradu už bohužel nezbyl čas, a tak autobus všech 39 cestujících dovezl v pořádku zpátky
do Želetic.
19.5. Divadelní představení „Český Honza“ – Dětský divadelní
soubor Skoronice přijel místním dětem u příležitosti Dne dětí
zahrát pohádku Český Honza. Malí herci měli hru výborně
připravenou, včetně hezkých kostýmů a kulis. Všem
návštěvníkům, kteří na toto představení přišli, se divadlo velmi
líbilo a všechny děti dostaly na závěr sladkou odměnu. Je jen
škoda, že diváků na představení bylo dost málo.
10.6. Turistický výlet - podnikla skupina turistických nadšenců, jejichž
cílem byla ekofarma Jalový dvůr u Rašovic. Počasí bylo přímo ukázkové, a tak cesta svěžím lesem i
krásným údolím byla balzámem na těla i duše výletníků. Před zpáteční cestou se posilnili v místní
hospůdce. Děti obdivovaly velké stádo oveček, koně i oslíky, a nakonec si všechny jízdu na koni
vyzkoušely. Cestou probíhaly různé soutěže, např. o nejlepšího „plivače“ třešňových pecek,o
nejlepšího hadače aj.
7.7. Farní dvorní slavnost – v tento den se oficiálně otevřel zrekonstruovaný areál Farní dvůr. Zároveň
oslavil P. Josef Šedivý 40 let, 10 let kněžství a 10 let služby u nás ve farnosti. Během programu
vystoupil Chrámový sbor sv.Jakuba, chlapi ze Želetic, muži ze Strážovic, cimbálová muzika Babí
lom a starosta Stavěsic M. Fridrich. Přichystáno bylo hojné pohoštění, největšímu zájmu se těšil
grilovaný pašík a ochutnávka vína ve starém kamenném sklepě. Veselá a družná nálada vydržela až
do pozdních nočních hodin, tak jak bylo napsáno nad vchodem: ,,V dobrém jsme se sešli,v dobrém
se rozejdem ,s Pánem Bohem půjdem“.
28.7. Krojované hody – Místní zahrádkáři připravili na páteční podvečer Hodovou ochutnávku vín.
Návštěvníci mohli při poslechu cimbálové muziky ochutnat z více jak 200 vzorků vín. Pořadatelům
se podařilo na tuto akci obstarat chladící vitrínu na víno, což v tomto letním počasí ocenili všichni
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návštěvníci ochutnávky. V sobotu pokračovaly hody taneční zábavou, na které hrála dechová hudba
Dambořanka a na přání krojované mládeže také Vacenovská cimbálová muzika. V neděli se
krojovaní po dopolední návštěvě kostela vydali na odpolední průvod obcí, který byl zakončen na
hřišti krátkým pásmem písní a tanců. Měli jsme znovu možnost si poslechnout místní Mužský
pěvecký sbor. Místní ženy také poprvé ukázaly na veřejnosti první dva, ze svých nově ušitých krojů.
V pondělí se sešlo velké množství lidí na kácení máje, kde mládež velmi humornou formou
předvedla spartakiádní cvičení.
Slovácký rok – Po dlouhých čtyřech letech jsme měli znovu
možnost zúčastnit se krojovaného průvodu na Slováckém roku
v Kyjově. Počet krojovaných, kteří se sešli na autobusové
zastávce, aby mohli objednaným autobusem odjet do Kyjova,
předčil všechna očekávání, protože se nás sešlo téměř čtyřicet.
Místní ženy předvedly své nově ušité kroje v plné parádě a
v Kyjově se k nám ještě několik krojovaných z obce přidalo.
Ždánský histopedál – Kdo chtěl znovu spatřit účastníky jízdy
na historických kolech, musel se tentokrát vydat k železničnímu
přejezdu na kraji obce. Pořadatelé totiž změnili průběh trasy a peloton zavítal poprvé do Násedlovic
a v naší obci měli účastníci jízdy pouze malou zastávku na občerstvení. Dle plánů pořadatelů by se
měly Želetice stát cílem jízdy na historických kolech opět v roce 2008.
Střelecké závody – V tomto závodě se výborně prezentovali střelci, kteří jsou členy Mysliveckého
sdružení Želetice, a to Jaroslav Foukal ml. druhým místem a Robert Němček místem třetím. Oba se
museli sklonit před uměním Luboše Grbavčice z Valtic, který v tomto závodě zvítězil.
Dýňový večer – V tento páteční podvečer se sešlo velké množství dětí a dospělých na hřišti, aby si
vytvořili své dýňové strašidlo. Některé děti si strašidlo vytvořily sami, jiným v jejich snaze museli
pomoci rodiče. Bohužel se na této akci velmi podepsalo loňské suché počasí, protože byl nedostatek
kvalitních velkých dýní. Na závěr večera byl pro malé výtvarníky připraven táborák a po vystavení
výtvorů na dětském hřišti se všichni vydali na lampiónový průvod obcí.
Podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin – Po dvou letech Želetické ženy uspořádaly již
druhou výstavu ovoce a zeleniny, která byla tentokrát rozšířena o ukázku sortimentu sadbových
brambor dvou českých šlechtitelských firem. Pro mlsné jazýčky byla připravena ochutnávka
ovocných a bylinných likérů a sirupů.
Zábavné odpoledne – Skautský oddíl uspořádal pro všechny děti i z okolních obcí na farním dvoře
zábavné odpoledne, při kterém byla pro děti připravena spousta zábavných her, ale i lukostřelba nebo
lezení na horostěně.
Kateřinská zábava - V sobotu večer se v Kulturním domě v Želeticích konala již tradiční
Kateřinská zábava. Tradičně pořádaná Želetickými ženami, s tradičně bohatou tombolou a chutným
občerstvením. Ovšem oproti předchozím letům zde několik změn bylo. První z nich byla účast šesti
želetických žen v místním kroji, jehož krásu poprvé předvedly v srpnu na Slováckém roku v Kyjově.
Početně byla zastoupena také krojovaná mládež. Další příjemnou změnou byla hudba, zajištěná
dvojicí Alena Rapáčová – Jindra Kotek. Nečekaně úspěšným zpestřením byl tanec mazurka
v provedení slavných párů vytvořených z hostů náhodným výběrem. Mazurku si tak zatančili např.
Jeníček a Mařenka, Romeo a Julie nebo Othello a Desdemona. Sólo za strženou zástěrku letos
patřilo Romanu Svatoňovi. Zábava ve víru tance pokračovala až do druhé hodiny ranní, kdy zazněla
poslední skladba a rozjaření hosté se pak rozešli do svých domovů.
Výtvarná dílna – Ti, kteří ještě neměli nakoupené vánoční dárky, si na výtvarné dílně mohli na
poslední chvíli vyrobit svoje vlastní. Za pomoci textilních barev, izolepy a Sava jsme vyráběli
originální trička, tašky a polštářky, které určitě potěšily naše blízké pod vánočním stromečkem.
Zájezd na plavání – Obecní úřad opět ve spolupráci s Obecním úřadem ze Stavěšic připravil pro
občany zájezd na plavání do Aquaparku Uherský Brod, který láká návštěvníky velkým množstvím
vodních atrakcí. Této příležitosti využilo v předvánočním shonu asi 15 občanů, především dětí.
Náš živý Betlém – Tento biblický Betlém ztvárnilo 27 farníků ze Želetic v nádherných kostýmech,
za doprovodu krásné hudby místního varhaníka Víta Trumpeše ml., v podání Chrámového sboru
sv.Jakuba. To vše v areálu Farního dvora za hojné účasti nejen místních, ale i přespolních.
Zpívání u vánočního stromu – v mrazivém podvečeru se velké množství občanů opět po roce
sešlo u vánočního stromu. Tentokrát nám přišel zazpívat místní mužský pěvecký sbor. Pro zahřátí

29.12.

30.12.

30.12.
31.12.

bylo znovu připraveno svařené víno a teplý čaj. Zpěv místních mužů ocenili všichni přítomní
bouřlivým potleskem a na závěr si všichni společně zazpívali koledu „Narodil se Kristus Pán“.
Košt ovocných destilátů – Klub přátel tekutého ovoce po loňském premiérovém koštu připravil na
sobotní odpoledne druhý ročník, na kterém nabízel k ochutnání více jak 300 vzorků destilátů.
K dobré náladě přispěla cimbálová muzika Babí Lom. Pořadatele potěšil větší počet návštěvníků než
na premiérové akci.
Turnaj ve stolním tenise – Tato sportovní akce se těší velkému zájmu dětí a mužů. Děti, kterých se
na turnaji sešlo 10 byly rozděleny do dvou věkových kategorií. V kategorii mladších zvítězil Karel
Dobrovolný, v kategorii starších Filip Heyduk. Po skončení dětských kategorií se naplno rozpoutaly
urputné boje mezi 25 přihlášenými muži. Z vítězství se nakonec radoval František Kuchař
z Nenkovic, druhý skončil Zdeněk Pospíšil také z Nenkovic a čest domácích hráčů zachránil třetím
místem Libor Karvay.
Vánoční koncert – Vánoční pohodu nám tentokrát přišly do svátečně vyzdobeného kostela
zpříjemnit děti z dětského souboru Nenkovjánek a cimbálová muzika Babí lom. Účinkující nám
v programu zahráli a zazpívali více i méně známé koledy, za což byli odměněni potleskem.
Silvestrovský výšlap – Silvestr se dá slavit mnoha způsoby! OS Želetické ženy nabídlo
spoluobčanům na silvestrovské odpoledne zimní vycházku ze Želetic k vysílači na Babím lomu, se
zastávkou v restauraci Sportland pod vysílačem, a zpět. Na startu před Obecním úřadem v Želeticích
se sešla pestrá skupinka 16 účastníků výšlapu, v níž byly zastoupeny převážně ženy a dívky všech
věkových skupin, doprovázené čtyřmi mužskými zástupci. Cesta vedla prořídlým želetickým lesem
ke kapličce Sv. Anny, kde se všem zatajil dech nad kouzelným pohledem. Jakoby sem Mrazík zavítal
i s berlou Mrazilkou, vše bíle jiskřilo v záři odpoledního slunce! Ve Strážovicích se výletníci
rozdělili na dvě skupiny. Méně početná skupinka s dětmi pokračovala lesem až k vysílači a cestou si
užila parádní koulovačku. Zbytek výpravy zamířil v sychravém ovzduší rovnou do útulného tepla
Zimní terasy ve Sportlandu, kde se znovu celá výprava sešla i s těmi, kteří zvolili cestu autem.
Cestou zpět šli výletníci už v menším počtu přes Nenkovice. Do Želetic dorazili před šestou, takže
stihli i bujarý silvestrovský večer.

Hospodaření obce v roce 2007

Statistické údaje k 31.12.2007
Počet obyvatel v Želeticích
Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel
Počet nezaměstnaných

514
8
7
34

Narození v r. 2007

6

Zemřelí v r. 2007

4

Počet dětí zapsaných v MŠ
Počet dětí z naší obce
- navštěvující ZŠ Nenkovice

- navštěvující ZŠ Kyjov

- ženy 260
- muži 254
- ženy 18
- muži 16
- dívky 2
- chlapci 4
- ženy
1
- muži
3

14
32

7

Obecní úřad děkuje paní Otáhalové za
poskytnutý finanční dar věnovaný
místnímu muzeu. Tyto finanční
prostředky budou použity na pořízení
kroje na mužskou figurínu.

Příjmy: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

3.735.700,- Kč
4.254.500,- Kč
4.538.920,- Kč

Výdaje: Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost

3.877.900,- Kč
4.802.900,- Kč
4.422.451,- Kč

Stav účtu k 31.12.2007
Výše úvěru k 31.12.2007

941.742,- Kč
860.000,- Kč

Plánovaný rozpočet na rok 2008
Příjmy:
Výdaje:

4.249.800,- Kč
3.884.600,- Kč

Tříkrálová sbírka 2008
Česká katolická charita děkuje všem štědrým dárcům,
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Tři skupiny
koledníků vybraly v sobotu 5.1.2008 naší obci
12.810,- Kč.

Komplexní pozemkové úpravy
Během roku, i když to většina z vás nezaznamenala, probíhaly nadále práce na komplexních pozemkových
úpravách. Zpracovatel pozemkových úprav připravoval plán společných zařízení. V tomto plánu se jedná o
to, aby byla v katastru vytýčena síť polních cest tak, aby všechny pozemky po skončení pozemkových úprav
byly dostupné. Součásti plánu je i návrh na zlepšení a zkvalitnění vzhledu krajiny – v krajině jsou vytipována
místa ohrožená přívalovou vodou, větrnou či vodní erozí. Na základě tohoto návrhu jsou pak navržena
taková opatření, která mají těmto negativním vlivům na krajinu zabránit – protierozní meze, zatravňovací
pásy, biokoridory a biocentra. Na základě dříve vypracované studie je součástí plánu společných zařízení
také obnova rybníka v Želeticích. Tento plán společných zařízení nejdříve zpracovatel předložil sboru
zástupců vlastníků a následně v říjnu tento plán schválilo zastupitelstvo obce.
Z tohoto schváleného plánu vyplynulo, že obec nemá dostatek pozemků, na kterých by se mohla společná
zařízení realizovat. Dle výpočtu zpracovatele činí deficit výměry obecních pozemků na společná zařízení asi
30 ha. Z tohoto důvodu zastupitelé rozhodli, že obec se pokusí vykoupit minimálně 20 ha pozemků.
S výkupem pozemků již bylo započato, do dnešního dne se podařilo od občanů vykoupit 14,7 ha především
orné půdy. Výkup pozemků probíhá i nadále, pokud by se někdo z vás rozhodl pozemky, které vlastní prodat,
může se informovat na obecním úřadě.
Během měsíce ledna nebo počátkem února by měli všichni vlastníci pozemků vstupujících do KPÚ obdržet
dopis, ve kterém budou tzv. nárokové listy. Jedná se o to, že zpracovatel si musí s jednotlivými vlastníky
odsouhlasit počet vlastněných pozemků a jejich výměry. Také je nutné odsouhlasit si vaše osobní údaje
(jméno, příjmení, adresa), které jsou převzaty z katastrálního úřadu a mohou se v nich objevit chyby. Veškeré
informace by měly být uvedeny v dopise, pokud někdo z vás bude mít k nárokovým listům dotazy, může se
obrátit na starostu nebo na zpracovatele pozemkových úprav, který by měl zajistit přítomnost odborného
pracovníka v předem určený den na obecním úřadě v Želeticích.

Oprava kabin TJ Sokol

Exhumace ostatků německých vojáků

Po skončení fotbalové sezóny,
v průběhu měsíce listopadu, bylo
započato s opravou kabin TJ
Sokol. Při těchto opravách došlo
především k přestavbě sprch tak,
aby vznikla menší místnost jako
šatna pro rozhodčí. Sprchy
v obou šatnách byly kompletně
přestavěny, byly vybudovány
nové rozvody vody a odpady, se
kterými bylo díky jejich stáří
stále více starostí a problémů. Ve
sprchách také proběhla výměna
oken. Na tuto opravu, jejíž
celkové náklady přesáhly částku
100 tisíc korun, se podařilo
obecnímu úřadu získat
z rozpočtu Jihomoravského kraje
dotaci ve výši 54 tisíc Kč.
Během jarních měsíců roku 2008
by měla ještě proběhnout oprava
sociálního zařízení na kabinách,
protože zdejší vodovodní a
především odpadní potrubí je
také ve velmi špatném stavu.

V měsíci květnu podal Lidový spolek péče o německé válečné
hroby na obecní úřad žádost o provedení průzkumu a exhumace
ostatků německých vojáků pohřbených na místním hřbitově. Dle
informací na žádosti se měly hroby nacházet v horních rozích
hřbitova. Pokusil jsem se od místních pamětníků války zjistit, jestli
jsou opravdu němečtí vojáci na místním hřbitově pohřbeni, ale
jejich odpovědi se dost lišily. Zastupitelstvo obce na svém jednání
dne 11. června žádost projednalo a vyslovilo s provedením
exhumace souhlas. Samotná exhumace proběhla ve dnech 20.-21.
července. Pracovníci specializované firmy opravdu na uvedených
místech našli ostatky padlých německých vojáků. V levém horním
rohu bylo jednotlivě pohřbeno 7 vojáků, v pravém horním rohu
byly nalezeny v hromadném hrobě ostatky 6 vojáků. Všechny
ostatky byly jednotlivě zabaleny a odvezeny do Památníku obětí
druhé světové války v Brně. Z celkového počtu 13 pohřbených
vojáků byly u 7 z nich nalezeny vojenské známky s číslem. Tyto
nalezené známky byly odvezeny do Německa, kde by mělo dojít za
pomoci dochovaných záznamů v archivech k identifikaci padlých
vojáků, kterým známky patřily.
Doufám, že nikoho z občanů provedení exhumace nepobouřilo,
protože na její provedení může mít každý odlišný názor, což se
projevilo i při schvalování žádosti mezi zastupiteli obce, ale
alespoň se nám podařilo poodkrýt další kousek z historie obce.
Pavel Planeta

Muzeum obce
Rok 2007 byl pro místní muzeum ve znamení čtyř velkých výstav. V únoru se zde konala
výstava místního mysliveckého sdružení, která přilákala více jak 200 návštěvníků, včetně dětí.
Velké poděkování patří všem obětavým členům tohoto sdružení, od kterých jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí z činnosti jejich spolku. Na této výstavě provoněné čerstvým chvojím se dětem
rozdala velká krabice prázdných nábojnic. Velká část preparovaných zvířat a zvířecích trofejí byla
doplněna obrázky a popisky o životě těchto živočichů. Panely s fotografiemi na chodbě představily
všem návštěvníkům záběry ze střeleckých soutěží ze střelnice v Mastných kopcích.
Před koncem školního se v muzeu předvedly se svými nejen výtvarnými pracemi děti
z místní školky. Tato pestrá a barevná výstava nás provedla činností školky během celého školního
roku. Nechyběly ale nejlepší práce dětí z let minulých. Kromě výtvarných obrázků děti předvedly
své výrobky z papírových krabiček, skládanky z papírů, vystřihovánky, malované kamínky, talířky,
šneky, loutky, figurky z plastelíny a mnoho jiných zajímavých materiálů.
Na svatojakubské hody byla otevřena další výstava, která zahájila představování našich
občanů v různých oborech, koníčcích a dovednostech, které ukazují šikovnost a zručnost místních
občanů. Na výstavě byly k vidění kovářské práce Karla Valiana, doplněné fotografiemi a ubrousky,
dečky, prostírání, obrázky a jiné doplňky šité technikou paschwork Elišky Valentové (Kopečkové).
V těchto tématicky zaměřených výstavách budeme i nadále pokračovat.
Na závěr roku 2007 jsme si na
výstavě Kordule a kordulky našich krojů
mohli prohlédnout nejen kordulky, ale
srovnat vývoj zdobení a šití těchto částí
našich krojů. Je až překvapivé, kolik se
dochovalo kordulí, které jsou až 80 let staré.
Jisté je, že dnešní kordulky jsou čím dál tím
víc zdobené a barevnější nejen použitým
zdobením, ale i použitými pentlemi a tím
pádem jsou i těžší. Na výstavě bylo
vystaveno více jak 130 kordulek. Nenašly se
ani dvě stejné, každá kordule byla originál.
To samé platí i u chlapeckých kordulí.
Zajímavé byly dochované dětské kordulky
z barevných brokátů, nebo dívčí kordule z červeného sukna, které se už u nás nenosí. Od místních
občanů byly zapůjčeny tři tyto kordulky. Výstavu doplňovaly celkem tři desítky krojovaných
panenek. Výstavu navštívilo kromě místních mnoho přespolních folklorních nadšenců, např.
z Dubňan, Dambořic, Kyjova, Ždánic, Věteřova, Lovčic, Násedlovic, Nenkovic, Stavěšic a Žarošic.
Děkujeme všem občanům, kteří zapůjčili kordulky na tuto akci.
Díky finančnímu daru a vybranému dobrovolnému vstupnému se může v letošním roce
pořídit pro mužskou figurínu klobouk a korduli, která nám zatím na figuríně v muzeu chybí. Během
minulého roku přibylo v našich vlastivědných sbírkách několik zajímavých věcí darovaných
místními občany. Jsou to např. trakař, truhla, kosa nebo slovácká keramická souprava z válečných
let. Velkým překvapením byl věnovaný originál plakátu místních divadelních ochotníků z roku 1911
na představení hrané v Nenkovicích v hospodě, nebo originál dopisu s razítkem a podpisem
ak.malíře J.Köhlera váženému panu faráři, kde podle obsahu dopisu Köhler po dostavbě bočních
kaplí farního kostela domlouvá malbu interiéru kostela, která se dochovala dodnes.
V čítárně a studovně přibylo několik stovek nových fotografií ze všech možných akcí pořádaných
v Želeticích za rok 2006 a 2007.
Irena Planetová

Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice
Od padesátých let minulého století koexistovaly pod jednou střechou až do devadesátých let
Základní škola a Zvláštní škola. Stav byl začátkem nového tisíciletí takový, že původní zvláštní
škola měla domov pro děti školního věku s ústavní výchovou a stala se z ní Základní škola a
Dětský domov. Základní škola měla tehdy již v budově všech 9 tříd (od školního roku 2005/2006),
přibrala do právního subjektu i tři mateřské školy, takže od asi třetiny roku 2006 nese název
Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice.
V první polovině roku 2005 jsme se v obci dověděli novou informaci, že Jihomoravský kraj jako
zřizovatel uvažuje o zrušení ZŠ a DD Nenkovice. Po více jak roce jednání jak v zastupitelstvu, tak
především s JMK, jsme dospěli k závěru integrovat děti s mentálním postižením do základní školy
zřizované obcí. Samotná základní škola by totiž jen těžko byla schopna financovat provoz tak
velké budovy. Od školního roku 2006/2007 započala naše škola zcela novou etapu ve svých
dějinách. K devíti běžným třídám ZŠ jsou zřízeny tři třídy speciální a internát s dvěmi výchovnými
skupinami.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PO INTEGRACI
S odstupem času můžeme konstatovat, že zřízení speciálních tříd a internátu pro děti se
zdravotním postižením bylo značným zásahem do struktury a organizace základní školy, ale splnila
svůj účel. Počet zaměstnanců značně vzrostl: u pedagogických zaměstnanců z 15 na 23 a u
nepedagogických ze 6 na 11.
Ve speciálních třídách jsou skupinově integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením. Tyto děti
se k nám sjíždí z celého hodonínského okresu i z okresu Uherské Hradiště. Jsou to vesměs děti ze
sociálně slabých rodin, proto také spolupracujeme velmi úzce s kurátorkami sociálních odborů
pověřených městských úřadů v Kyjově, Bzenci, Ždánicích, Hodoníně a Uherském Hradišti.
Integrace přinesla velké změny v organizaci školy. Ty se dotkly i rozmístění tříd. Zrušili jsme
dosavadní rozdělení školy na „zvláštní“ a na „základní“. Speciální třídy jsou umístěny na jedné
chodbě s běžnými třídami tak, aby byly všechny děti v běžném kontaktu. Zrušili jsme oddělení
časů, kdy chodili na oběd „zvláštňáci“ a „záklaďáci“. Teď chodí žáci na oběd podle rozvrhu a je
jedno, ze které třídy jsou. Už v minulém roce jsme zkusili spojit žáky z běžných a speciálních tříd
v předmětu hudební výchova. Důvodů ke spojování bylo a je i v letošním roce několik. Především
to je důvod integrační, ale i ekonomický. Chtěli jsme zjistit v praxi, jestli je vůbec možné spojit ve
vyučovací hodině tak rozdílné žáky, jak se budou děti k sobě chovat v jednom kolektivu, jak budou
reagovat, jak budou v hodinách pracovat. Jak se tento experiment osvědčil? Ten nejdůležitější
prvek integrace se dostavil – nezaznamenali jsme jediný výchovný problém, který by vyplýval
z toho, že byly v jedné třídě děti bez a se zdravotním postižení. Také z běžného provozu na
chodbách jsme nezaznamenali žádný spor, který by vyplýval z rozdílnosti zařazení do tříd.
Samozřejmě teď pomíjím drobné dětské šarvátky a spory, které souvisí s vytvářením žákovské
komunity a dospíváním dětí a které bychom mohli označit jako „boj o místo na slunci“, jako na
každé jiné škole. V tomto školním roce jsme spojili žáky ze speciálních a běžných tříd ve více
předmětech (Vv, Hv, Tv). Je to postupný proces hledání hranice reálného a nereálného při
dodržení učebních plánů.

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Tento školní rok přinesl opět k několik významných změn. Došlo k obměně pedagogického sboru,
přišlo šest nových učitelů, z toho tři muži (mezi nimi i zástupce ředitele). Myslím si, že tyto změny
přinesly nový náboj, nové nápady a novou energii pro práci nás všech.
Koncem minulého školního roku jsme uspořádali soutěž výtvarných návrhů loga školy. Vítězné
z nich se od září objevuje na všech materiálech, které se školou souvisejí.
Ve výchovně vzdělávací oblasti je také několik významných změn. V 1. a 6. ročníku jsme začali
učit podle nového vzdělávacího dokumentu – školního vzdělávacího programu, který jsme vytvořili
během minulého školního roku. Vybudovali jsme novou multimediální pracovnu, která bude sloužit
k výuce. Je zde umístěn videopřehrávač a dataprojektor a v současné době sem stěhujeme také
žákovskou a část učitelské knihovny. Podle možností zde chceme umístit i několik dalších počítačů

připojených k internetu. Probíhající kutikulární reforma školství totiž zdůrazňuje mimo jiné vedení
žáků k samostatnosti a taková pracovna umožní našim žákům vyhledávat si samostatně
informace, potřebné k jejich vzdělávání.
V mimoškolní činnosti je také několik výrazných změn, ke kterým přispěly podměty z rodičovských
a žákovských dotazníků. Především vzniklo 13 kroužků. Počet žáků, kteří kroužky navštěvují
svědčí o tom, že je o ně mimořádný zájem a že někteří navštěvují i několik z nich. Iniciativu žáků a
zájem o ekologii jsme vzbudili vyhlášením soutěže ve sběru starého papíru mezi třídami a
učitelským sborem. Vznikla školní galerie Pastelka, která vystavuje na školních chodbách díla
českých umělců. Spustili jsme nové školní webové stránky, které zlepšují informovanost rodičů i
veřejnosti o škole a jejich aktivit.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Součástí právního subjektu jsou také mateřské školy v Nenkovicích a Želeticích. V MŠ v Želeticích
nejsou letos žádné výrazné změny, dětí je na tento školní rok zapsáno opět 14. Největší změnou je
nová paní učitelka, která má část úvazku ve školce a část ve školní družině v základní škole. V MŠ
v Nenkovicích je pro tento školní rok zapsáno 25 dětí, tedy počet, jaký už dlouho v Nenkovicích
nebyl. Obec musela investovat do úprav prostor mateřské školy nemalé peníze, aby bylo vyhověno
požadavkům hygieny. Tradičně velký důraz je v nenkovské školce kladen na estetickou výchovu
dětí. Také proto byla paní Válková požádána Střediskem služeb školám v Hodoníně, aby
uspořádala (už po několikáté) předvánoční dílnu pro učitelky MŠ v okresním měřítku. Ta se
uskutečnila 3.12.2007 a setkala se se značným zájmem.
Změn, na které tady není prostor, je více a další ještě připravujeme. Všechny jsou vedeny snahou
o zlepšování atmosféry ve škole, zlepšování komunikace mezi pedagogy, žáky a jejich rodiči.
Kontakty: telefon 518 622 632
E-mail reditel@nenkovice.cz
Web zs-nenkovice.cz
Mgr. Dušan Pelcl, ředitel školy

Rozkvetlé Želetice
Obecní úřad vyhlásil na rok 2007 pro všechny občany soutěž s názvem Rozkvetlé Želetice. Cílem
této soutěže nebylo někoho kritizovat, že nemá kolem domu květiny, ale ukázat a ocenit ty, kteří
mají okolí svého domu pěkně udržované a vyzdobené. Hodnocení soutěže probíhalo ve dvou
kategoriích: nejlépe upravená předzahrádka před domem a nejhezčí květinová výzdoba oken a
balkonů. Do odborné poroty se nám podařilo přemluvit manžele Křivonoskovi ze Žádovic, kteří
provozují zahradnictví. Ti přijeli do obce na hodnocení domů v úterý 31. července. Spolu se
starostou si prošli a prohlédli celou obec, aby mohli vybrat ty nejlepší. Jejich úkol ale nebyl vůbec
snadný, protože by nejraději vyhlásili za vítěze celou obec. Po dlouhém přemýšlení se nakonec
shodli na tom, že vyberou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii o nejlepší předzahrádku byli
vybráni: dům 194 – Svatoňovi, dům 198 – Sedlářovi a dům 35 – paní Trbolová. V kategorii o
nejpěknější květinovou výzdobu oken a balkonů byli vybráni: dům 205 – Kantnerovi, dům 173
Dudovi a dům 195 Přikrylovi. Všichni tito vyhlášení získali při vyhlašování výsledků soutěže,
které proběhlo v neděli 22.9. na Podzimní výstavě ovoce, zeleniny a květin, dárkové poukázky na
nákup zboží v zahradnictví Křivonoskovi Žádovice.
Závěrem je nutno dodat, že hodnocení soutěže bylo velmi složité a možná ne zcela objektivní,
protože díky poloze jednotlivých domů nemají občané rovnocenné podmínky pro pěstování
rostlin a každý preferuje jiný vzhled okolí svého domu. Pan Křivonoska před odjezdem dodal, že
poděkování patří všem obyvatelům obce, protože považuje Želetice za pěkně upravenou obec.
Pavel Planeta

Telefonní seznam Želetic
V několika posledních letech dochází ve většině našich domácností k rušení pevných telefonních
linek a pořizování nových mobilních telefonů. Vzhledem k této skutečnosti ztratil telefonní seznam
obce, který obecní úřad vydal, svůj význam. Proto uvažuje obecní úřad podle zájmu místních
občanů o vytvoření nového telefonního seznamu našich obyvatel s čísly mobilních telefonů. Tento
seznam by byl k dispozici na obecním úřadě a každá domácnost v obci by ho bezplatně získala
domů, tak jako seznam předchozí.
Máte-li zájem o zveřejnění
právě vašeho čísla
Souhlas
mobilního telefonu, vyplňte
Souhlasím se zveřejněním čísla mého mobilního telefonu pro prosím tento malý formulář
potřeby obecního telefonního seznamu, který bude poskytnut všem a odevzdejte jej na obecním
domácnostem v obci Želetice a zveřejněn na webových stránkách úřadě nebo vhoďte do
schránky u vstupních dveří
obce.
budovy OÚ nejpozději do
konce února 2008. VlastníteJméno, příjmení:
…………………………………………….
li v rodině více mobilních
telefonů a máte zájem o
Adresa:
…………………………………………….
zveřejnění více telefonních
čísel, je nutné si na obecním
Číslo mob. telefonu …………………………………………….
úřadě vyzvednout další
tiskopisy, protože na každé
telefonní číslo je třeba
Datum:………………………..
Podpis:……………………..
vyplnit jeden formulář.

Občanské sdružení Želetické ženy pořádá zájezd na
krojovaný ples do Prahy
Ples se koná v sobotu 23.2.2008
Doprava autobusem pro místní občany zdarma.
Vstupné: krojovaní - zdarma
ostatní účastníci 350 – 400 Kč
Plánovaný odjezd ze Želetic v 1000 hod.
Plánovaný odjezd z Prahy 24.2.2008 ve 200hod.
Zájemci se mohou hlásit do neděle 20.1.2008
na obecním úřadě nebo u paní Karvayové.

Noc s Andersenem
Knihovna v Želeticích se připojila k celostátní akci Noc s Andersenem, která proběhne
v pátek 28.3.2008 i v místní knihovně. Pro děti bude nachystána spousta soutěží, kvízů a
jiná překvapení, budeme předčítat z pohádkových knih i knížek pro mládež. S sebou si
děti přinesou spacáky a karimatky a společně s ostatními čtenáři přespí v prostorách
knihovny do sobotního rána, kdy celá akce skončí.Cílem našeho "nocování" je vzbudit v
dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého
předčítání.
Přihláška a bližší informace budou k dispozici v březnu v místní knihovně.

Areál Farní dvůr
Vážení spoluobčané, drazí farníci. Byl jsem požádán, abych napsal alespoň krátký článek do
zpravodaje o vzniku areálu Farní dvůr a o akcích na něm pořádaných. Nejsem ani spisovatel, ani
novinář a tak bych Vám chtěl tyto dojmy zprostředkovat ve formě dopisu, který posílá jeden z
farníků svému velmi vzdálenému kamarádovi.
Želetice 23.6.2007
Drahý kamaráde!
Na úvod svého dopisu Tě moc pozdravuji a omlouvám se, že jsem se tak dlouho neozval. To by ses
divil, co se u nás ve farnosti děje nového. Loni v červenci přišel náš pan farář p. Josef Šedivý (psal
jsem Ti o něm i minule, že z nás asi brzy "zešedivý") s nápadem upravit zchátralý a nevyužívaný
dvůr na faře na areál pro potřeby farnosti. Takhle nám to oznámil a odjel si na dovolenou! Asi
abychom si to v hlavě sami srovnali. Když přijel za 14 dní na hody, byl už první koncept úprav na
světě. Zvítězil návrh upravit farní dvůr jak pro potřeby dětí, mládeže, vznikajících skautů, pořádání
kulturních akci, tak i jako parkoviště. To víš, když přijedou i z filiálek, tak je tu plná silnice aut. V
srpnu začaly první výkopové práce, pak jsme si dovezli míchačku, která hrčela až do září. Na svátek
sv. Václava pan farář v kostele vyhlásil první velkou brigádu. Upřímně Ti mohu říct, že jsem měl
strach, jestli někdo dojde. To víš brigáda! Teta Krpalová navařila guláš a pořád mě uklidňovala, že
tady v Želeticích jsou dobří chlapi a určitě přijdou. A přišli! Jedenáct, jak fotbalistů, v čele s otcem
Josefem. Vlastně jak sportovec byl jenom pan farář, bílé tričko a ponožky, sportovní obuv, no radost
pohledět. Zbytek brigádníků byl samozřejmě v montérkách. Musím, ale říci, že pan farář, navzdory
netradičnímu oděvu se jako brigádník velmi činil, až jsme měli strach, že ho budeme muset u oltáře
v neděli zdvihat. Díky krásnému podzimu jsme mohli dláždit až do Mikuláše a počty brigádníků se
ještě zvyšovali. Až příště přijedeš ukážu Ti fotky. Přes zimu jsme si trochu odpočinuli a jakmile se
na jaře trochu oteplilo, už jsme byli zpátky na faře.
Jo, zapomněl jsem Ti říct, že
7.7.2007 máme Farní dvorní
slavnost, to už musí být vše
hotové. A fara konečně ožije!
Slavnostně otevřeme areál Farního
dvora, otec Josef bude mít 40 let,
10 let kněžství a 10 let působení
zde v Želeticích.A to bude velká
sláva!
Nezlob se, ale už budu muset
končit, dnes máme na faře
kolaudaci a teta Krpalová donesla
napečené cukroví, hlavně její
štrůdl, na ten už se těšíme. Chlapi
Tihlaříkovi zatopili pod udírnou a
zbytek chystá výčep a lavky.
Stojím u dveří na verandu, za
mnou slyším smích tety Krpalové a v hlavě mně letí vzpomínky na všechno, co se událo za poslední
rok, ohlédnutí veselé i smutné. Vidím před sebou 26 chlapů z brigád, i toho jednoho z nás, co tu
dnes není . Ale život jde dál a my nevíme, co nás ještě letos čeká. Došel už i pan farář a já budu
doopravdy končit. Měj se krásně!
PS: Jsem rád, že jsem u toho byl!
Jiří Bělohoubek

Rozlosování soutěží fotbalových mužstev – jaro 2008
Přípravka

Žáci

Neděle 6.4.

Mikulčice „B“ – Želetice

13:30

Neděle 6.4.

Želetice – Prušánky

13:00

Neděle 13.4.

Želetice – Šardice „C“

13:30

Neděle 13.4.

Terezín – Želetice

13:30

Neděle 20.4.

Šardice „D“ – Želetice

Neděle 20.4.

Uhřice – Želetice

13:30

Neděle 27.4.

Želetice – Kostelec

14:00

Neděle 27.4.

Želetice – Starý Poddvorov

13:30

Neděle 4.5.

Vlkoš – Želetice

10:00

Sobota 3.5.

Lužice – Želetice

16:30

Neděle 11.5.

Želetice – Kyjov „B“

14:30

Neděle 11.5.

Želetice – Lovčice

14:00

Neděle 18.5.

Ratíškovice – Želetice

10:00

Neděle 18.5.

Násedlovice – Želetice

14:30

Neděle 25.5.

Želetice – Lužice

14:30

Neděle 1.6.

Milotice – Želetice

10:00

Neděle 1.6.

Žarošice – Želetice

14:30

Neděle 8.6.

Želetice – Hodonín

14:30

Neděle 8.6.

Želetice – Čejč

14:00

Neděle 15.6.

Želetice – Svatobořice „B“

14:30

Neděle 15.6.

Dambořice – Želetice

10:00

Volno

Všechny domácí zápasy přípravky se budou hrát na hřišti v Nenkovicích.
Dorost
Neděle 13.4.

Bukovany – Želetice

13:15

Sobota 19.4.

Želetice – Svatobořice

16:00

Neděle 27.4.

Sobůlky – Želetice

13:00

Neděle 4.5.

Kostelec – Želetice

14:15

Sobota 10.5.

Želetice – Prušánky

16:30

Neděle 18.5.

Věteřov – Želetice

13:45

Sobota 24.5.

Želetice – Mikulčice „B“

16:30

Neděle 1.6.

Moravany – Želetice

13:45

Muži
Neděle 23.3.

Ždánice – Želetice

15:00

Neděle 30.3.

Nenkovice – Želetice

15:00

Neděle 6.4.

Želetice – Dubňany „B“

15:30

Neděle 13.4.

Uhřice – Želetice

15:30

Neděle 20.4.

Želetice – Prušánky

16:00

Neděle 27.4.

Čejč – Želetice

16:00

Sobota 3.5.

Milotice „B“ – Želetice

16:30

Neděle 11.5.

Želetice – Lužice

16:30

Neděle 18.5.

Bohuslavice – Želetice

16:30

Neděle 25.5.

Želetice – Násedlovice

16:30

Neděle 1.6.

Strážovice – Želetice

16:30

Neděle 8.6.

Želetice – Dolní Bojanovice

16:30

Neděle 15.6.

Želetice – Dambořice

16:30

