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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
Ještě nikdy pro mě nebylo tak
složité psát úvodní slovo, jako
tentokrát. Jak jistě tušíte, na vině
je vir Covid-19, který zasáhl do života nás všech. Asi nikdo z nás si
před rokem nedokázal představit,
co všechno nás během roku čeká.
V březnu byl vyhlášen nouzový
stav, došlo k uzavření škol, velké
části obchodů a postupně k zákazu konání kulturních, společenských a sportovních akcí. V platnost vešlo nařízení o nošení roušek
na veřejnosti. Tím vznikl pro některé lidi problém, protože roušky neměli a nebylo možné je nakoupit.
Tehdy mě oslovily Romana a Naďa
Jakešovy, že se domlouvají s několika známými na šití roušek doma.
Nastříhané látky na roušky nám téměř okamžitě dodala společnost
MIRJA. Snad největším problémem bylo shánění nití a gumiček
na šití roušek, protože toto zboží
se stalo ze dne na den nedostatkovým a bylo možné nakupovat
jen omezené množství. Šikovné
šičky se pustily do práce, takže
jsme mohli velmi brzy roznášek

roušky po obci – nejdříve jenom
v omezeném množství, postupně
jsme měli roušek dostatek. Bohužel nemám přesný seznam těch,
které šily roušky, ale obrovské poděkování patří všem, ženám, které
se do šití zapojily. Následně se nám
podařilo nakoupit větší množství
dezinfekce, kterou členové Sboru
dobrovolných hasičů nalahvovali
a roznesli do domácností. Tak nějak začínal náš boj s Covidem v Želeticích.
Tato koronavirová krize samozřejmě zasáhla i obecní rozpočty,
kdy došlo k poklesu daňových
příjmů. Jsem potěšen, že to nemělo vliv na financování projektů,
jejichž realizace byla naplánována na rok 2020. Obec si nechala
vypracovat projektovou dokumentaci na odkanalizování obce
a výstavby ČOV, zahájili jsme první etapu oprav na místním hřbitově a probíhala rekonstrukce suterénu kulturního domu. Všechny
tyto projekty spolykaly více jak
6,2 mil. Kč. Bez problémů jsme je
zafinancovali díky naspořeným finančním prostředkům z dřívějška
a díky dotacím.
V létě jsme se stali jednou
z mála obcí v regionu, kde se ko-

naly v roce 2020 krojované hody.
To byly snad jediné dny během
roku, kdy bylo možné vidět v obci
více lidí pohromadě. Opravdu bylo
během roku zřejmé, že pohyb lidí
v ulicích je malý, protože většina
z nás se snažila dodržovat zákazy shromažďování. Velmi zřetelně
byla vládní nařízení poznat i v našem farním kostele, který byl o velikonocích prázdný a o vánocích
jej navštěvoval pouze omezený
počet lidí.
Postupem času jsme se museli
se všemi omezeními smířit, protože se stala nedílnou součástí našeho denního života. Bohužel asi
jen tak brzy neskončí. Jsem velmi
rád, pokud jdu po ulici, kde občas
někoho potkám a můžu s ním promluvit pár slov o tom, jak se má,
co ho těší nebo tíží. Nedávno jsem
v televizi slyšel přirovnání, že rok
2020 byl rok „osamění“
Do roku 2021 přeji všem, abychom koronavirovou krizi co
nejdříve překonali a mohli jsme
se vrátit zpět k běžnému životu
a bylo možné se znovu veřejně setkávat. Rodičům navíc přeji, aby se
naše děti vrátili co nejdříve do škol.
A samozřejmě všem pevné zdraví!
Pavel Planeta, starosta

Rekonstrukce suterénu v kulturním domě
Již v roce 2019 podávala obec žádost o dotace
do nových dotačních titulů Ministerstva pro místní
rozvoj. Jednalo se o žádost na rekonstrukci suterénu kulturního domu. V průběhu roku byl zveřejněn
přehled schválených dotací a náš projekt byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Vzhledem k tomu,
že jsme byli zařazeni až na 117. místě, tak jsme moc
nedoufali, že nějaké dotace dostaneme. V průběhu podzimních měsíců došlo ale z důvodu převisu poptávky k výraznému navýšení rozpočtu MMR
u všech dotačních titulů a náš projekt byl nakonec
k financování schválen.
Rok 2021

Na začátku roku 2020 jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém jsme oslovili
celkem 5 stavebních společností. K našemu překvapení nám přišla ale jenom jedna nabídka, která
se nám zdála finančně přijatelná. Na základě této
nabídky byla jako zhotovitel stavby vybrána společnost Kala spol. s.r.o. Kyjov.
Zhotovitel začal v průběhu května se stavbou.
Práce postupovaly celkem pomalu, protože nás
brzdilo deštivé počasí loňského roku. Vlivem tohoto počasí došlo ke zvednutí hladiny spodní vody,
takže bylo nutné čerpat vodu z výkopu, který byl
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zhotoven z důvodu provádění izolace obvodové
zdi. V suterénu byly kompletně vybourány staré
podlahy a všechny dělící příčky. Došlo k novému
uspořádání místností, kdy se dnes v suterénu nachází společenský sál, kuchyně, klubovna, technická místnost a sociální zařízení pro muže a ženy. Protože se u nových podlah prováděla tepelná izolace
pomocí polystyrenu, rozhodli jsme se pro změnu
způsobu vytápění těchto prostor a místo radiátorů
jsme zvolili podlahové vytápění. Navíc byl do suterénu zřízen nový samostatný vchod ze zadní strany
kulturního domu.
V současné době ještě probíhá dokončení stavby a nejsou všechny práce vyfakturovány, takže nejsem schopen vám sdělit přesnou výslednou částku
za stavební práce. Dle podepsané smlouvy o dílo
představovala rekonstrukce částku 3.192.959,- Kč.
Na výslednou částku budou mít určitě vliv méněpráce a vícepráce, které se na stavbě vyskytly.
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Schválená dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
byla ve výši 2.235.071,- Kč. V roce 2020 ještě obec
zkusila podat žádost na Jihomoravský kraj, od kterého jsme obdrželi dotaci ve výši 240.000,- Kč.
Aby bylo možné suterén plně využívat, bude
ještě nutné jej ještě vybavit potřebným zařízením.
Do kuchyně je třeba nechat vyrobit kuchyňskou
linku, stůl, skříně na nádobí a zakoupit lednici.
Do sálu a klubovny hodláme pořídit stoly a židle
v podobném stylu, jaké jsou v přízemí kulturního
domu. Do budoucna bude nutné dokončit zateplení a fasádu v zadní části budovy. Abychom mohli prostory za budovou upravit a vydláždit, bude
třeba zrušit betonovou jímku na odpadní vody. To
bude ale možné až tehdy, kdy bude v obci vybudovaná čistírna odpadních vod. Prozatím zůstane
prostor za kulturním domem upraven pouze částečně a nezpevněn.
Pavel Planeta, starosta
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Opravy na místním hřbitově
V loňském roce se obec pustila
do postupných oprav na místním
hřbitově. Hned na začátku došlo
k pokácení tůjí, které se v posledních letech stali předmětem mnoha připomínek nájemců hrobových míst ve spodní části hřbitova.
Skutečností je, že tyto tůje již byly
přerostlé, jejich zdravotní stav byl
špatný a kořeny ničily sousední
chodník a přední zídku. Následně
jsme prováděli opravu přední zdi,
opravu márnice, rozšíření veřejného osvětlení, nové rozvody vody
a opravu chodníku.
Při bourání pilířů u brány jsme
našli ve skleněné láhvi schované
dokumenty z roku 1932, kdy se
stavěly nové zdi kolem hřbitova
a z roku 1975, kdy se rozšiřovala
vstupní brána a začala na hřbitově
velká rekonstrukce. Všechny tyto
dokumenty jsme si ofotili, přidali
k nim dokumenty nové, popisující současnost a všechny jsme je
uložili do měděné kapsle, která je
zazděná v pravém pilíři vstupní
brány.

Rok 1975 – před rekonstrukcí
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V rámci prováděných oprav
byla zrušena skládka odpadu
v rohu hřbitova. Nově je odpad
ze hřbitova ukládán do kovového
kontejneru u vstupní brány, který je pravidelně každých čtrnáct
dnů vyvážen. Nově se na hřbitově
pokoušíme o třídění bioodpadu
– zeleně z hrobů. K tomuto účelu
je u brány umístěna hnědá plastová popelnice, na které je nápis, že
slouží pouze pro sběr bioodpadu.
Začátky jsou bohužel neradostné, protože někteří návštěvníci do
této popelnice hází veškerý odpad,
včetně plastových kalíšků. Z tohoto nemám žádnou radost, protože
pak je naše veškerá snaha o třídění
odpadu naprosto zbytečná. Buďte
prosím ohleduplní a třiďte poctivě
odpad.
Celkové náklady na opravu
hřbitova dosáhly výše 1.742.886,Kč. Malou část z této částky ve výši
500.000,- Kč pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Do budoucna chceme s opravami na hřbitově pokračovat. Bě-

hem stavebních prací se mě někteří návštěvníci dotazovali, zda obec
do budoucna plánuje i výstavbu
kolumbária pro ukládání uren,
nebo zřizování urnových hrobů.
O těchto variantách se zastupiteli
diskutujeme, protože je nám jasné,
že v dnešní době přibývá pohřbů
formou kremace a bude potřeba
zřídit vhodná místa pro ukládání
uren. Z tohoto důvodu jsme při
distribuci zpravodaje vhodili do
každé poštovní schránky u všech
domácností v obci anketní lístek,
kde se vás dotazujeme, zda byste
dali přednost kolumbáriu nebo
urnovým hrobům. Pokud nám na
dotaz odpovíte a lístek vhodíte do
schránky na chodbě obecního úřadu, budeme velmi rádi. Nejedná se
o žádné závazné hlasování, vyplnění odpovědi je naprosto anonymní. Pouze bychom se zastupiteli chtěli znát názor širší skupiny
obyvatel obce, což nám pomůže
při rozhodování, co je třeba na
hřbitově v budoucnu vybudovat.
Pavel Planeta, starosta
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Rok 1978 – nové uspořádání hřbitova

Rok 1978 – nové uspořádání hřbitova

Měděná kapsle
s dokumenty
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Rok 1978 – nové uspořádání hřbitova

Rok 2020 před opravou

Rok 2020 po opravě
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Nalezený dokument z roku 1932

Oprava kamenných křížů
Na začátku roku 2020 se obci naskytla příležitost požádat o dotace
u Jihomoravského kraje na opravu kamenných křížů. Velká oprava
všech křížů na katastru obce proběhla v roce 2012. Po určité době
ale již bylo třeba provést opravy
křížů znovu, tentokrát v menším
rozsahu.
V průběhu roku jsem si myslel,
že dotace rozdělovány nebudou,
protože hejtman JMK zaslal starostům dopis, kde nás informoval, že
vlivem koronavirové krize a poklesu krajských příjmů, nezbydou na
některé dotační tituly finanční prostředky. Tady jsem se mýlil, protože
na konci prázdnin nám přišlo ozná8

mení, že nám byla dotace schválena. Jednalo se o částku 35.000,- Kč
a bylo potřeba tyto finance využít.
Proto jsem oslovil pana Macka,
který je štukatér a zabývá se restaurováním kamenných objektů.
Ten v podzimních měsících provedl opravu kříže u kostela, u muzea,
na křižovatce k řadovkám a u cesty
do Adamců. U všech křížů očistil
povrch od nečistot a mechu, provedl vytmelení chybějících částí,
nátěr křížů a penetrační nátěr, který má za úkol chránit kámen před
působením vody. Celkové náklady
na opravy představovaly částku
110.000,- Kč.
Pavel Planeta, starosta
Rok 2021
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Pořízení kompostérů
Obec Želetice v roce 2020 navázala spolupráci
s Mikroregionem Hovoransko na přípravě projektu,
který si klade za cíl snížit množství produkovaných
bioodpadů v obcích. Mikroregion pořídí a zdarma
daruje do domácností kompostéry, ve kterých by
měla skončit část bioodpadu, který dnes svážíme
nejenom v hnědých popelnicích, ale především
ve velkoobjemovém kontejneru. Svoz bioodpadu
a jeho zpracování je totiž poměrně nákladné. Obce
tak ušetří část nákladů na odpady a tyto prostředky
můžou použít jinde. Pro Želetice by se mělo jednat
o nákup 200 ks kompostérů o objemu 1100 litrů.
Díky domácímu kompostování získají občané kompost, který pak můžou využít na zahradách.
Do projektu se kromě všech obcí mikroregionu,
tedy Čejče, Hovoran, Karlína a Šardic, přidali také
obce Dražůvky, Skoronice a Želetice. Dnes už víme,

že tento společný projekt byl Státním fondem Životního prostředí schválen k financování. Kromě
kompostérů budou z projektu pro Želetice pořízeny ještě plastové vratné kelímky a jeden kontejner
na sběr textilu. Dotace by měla pokrýt 85 % nákladů projektu. Objem peněz a počet zapojených obcí
dělá z tohoto projetu jeden z nejsložitějších, které
mikroregion kdy řešil. Věřím ale, že ho společně
zvládneme.
Budu velmi rád, pokud se do domácího kompostování zapojí co nejvíce domácností. Pokud dokážeme zpracovat bioodpad doma a nebudeme ho vozit
do 25 km vzdálené kompostárny v Těmicích, dokážeme tak ušetřit spoustu financí. Jakmile budou k dispozici kompostéry, přestane obec zajišťovat sběr
bioodpadu do velkoobjemového kontejneru.
Pavel Planeta, starosta

Problematika odpadů
Předpokládám, že mnoho z vás
zaregistrovalo skutečnost, že na
konci roku 2020 byl schválen nový
zákon č.541/2020 o odpadech,
protože se o tomto velmi diskutovalo ve všech médiích. Tento
zákon nově řeší způsoby likvidace
odpadů. Významnou skutečností, kterou zákon změnil, je posunutí termínu zákazu skládkování
směsného komunálního odpadu
(SKO) z roku 2024 na rok 2030. Především ale zákon říká, že je nutné
odpad třídit a následně ho materiálově nebo energeticky využívat.
A aby nás úředníci a poslanci donutili třídit, tak nám stanovili vyšší
poplatky za skládkování odpadů.
Osobně si myslím, že zvyšování
poplatků není ta správná cesta,
jak občany donutit odpad třídit.
Dle dostupných čísel se v České republice odpad třídí relativně dobře. Nazval bych to pouze taháním
peněz z kapes daňových poplatníRok 2021

ků. Stát by měl především mít jasnou koncepci, jak se má s odpady
nakládat. Měl by také více tlačit na
výrobce, aby vyráběli z takových
materiálů, které půjdou následně
materiálově využít. A následně by
svozové firmy, které odpad vytřídí,
měli mít zajištěn jeho odbyt, což se
dnes neděje.
V obci se snažíme dělat maximum pro to, abyste vy, občané,
odpad třídili. Dnes máme zajištěno toto třídění – plasty + nápojové kartony, papír, barevné a bílé
sklo, železo, bioodpad, tuky a oleje
z kuchyní. Navíc máme v obci i dva
kontejnery na stavební odpad.
Většina obyvatel určitě odpad třídí
velmi dobře. Následuje malá skupina lidí, která třídí špatně a pak je
bohužel i nejmenší skupina těch,
kteří netřídí odpad vůbec, o čemž
svědčí množství popelnic před jejich domem při svozu SKO. Těm,
kteří třídí špatně (viz. foto), bych

rád sdělil, že na každém kontejneru na tříděný odpad je obrázek, na
kterém je znázorněno a napsáno,
jaký odpad do kontejneru patří
a jaký nepatří. Občas se na něj prosím podívejte. Mnohokrát se mě
stalo, že jsem u kontejnerů někoho
upozornil, že odpad, který přinesl,
tam nepatří (patří do komunálního
odpadu). Odpovědí mě vždy bylo,
že dotyčný odpad domů neponese a na Ekoru si s tím nějak poradí.
Obec začala v Želítce ukládat na hromadu větve ze stromů
a keřů. V průběhu roku se mě přišla spousta lidí zeptat, jestli tam
mohou větve také uložit, na čemž
jsme se vždy dohodli. Samozřejmě se postupně objevili i tací, kteří tam vozí jakýkoli odpad. Chtěl
bych proto všechny upozornit, že
obec zakoupí během krátké doby
fotopast, která bude sledovat prostor u skládky větví v Želítce. Druhým místem, které budeme za po9
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moci fotopasti sledovat, je prostor
u kontejnerů na stavební suť za
statkem, kde jsme naposled z kontejnerů vyváželi starý rozbitý nábytek, který tam nepatří. Posledním
místem, které budeme sledovat,
je prostor u kontejneru na železo

na hřišti, kde nám neustále někdo
vozí lednice a mrazáky, které sem
nepatří. Bohužel se pak může někomu stát, že najde odpad, kterého se zbavil na nesprávném místě,
zpátky před svým domem, i s fotografií, jak odpad vyvážel.

I přes všechny výše uvedené
skutečnosti a problémy se zastupitelé shodli na tom, že poplatek
za svoz odpadů se prozatím v obci
navyšovat nebude a zůstane na
částce 500,- Kč/osobu.
Pavel Planeta, starosta

Ukázky špatného třídění

Připravovaná výstavba čistírny odpadních vod (ČOV)
V roce 2020 si nechala obec vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení na připravovanou akci „Odkanalizování obce Želetice“. V tomto
projektu se jedná o výstavbu chybějící a propojení
stávající kanalizace, aby byl jenom jeden výustní objekt, který bude končit na nově vybudované čistírně
odpadních vod. ČOV je kapacitně projektovaná tak,
aby se na ní mohli v budoucnu napojit i sousední
obce Nenkovice a Dražůvky.
Všechny tři obce začaly s přípravou projektu již
v roce 2010, kdy za tímto účelem založily Dobrovolný
svazek obcí Trkmanka. Tento společný projekt několik
let ležel ve skříni a postupem doby jsme přišli na to, že
bude pro obce výhodnější, aby si každý řešil odkanalizování své obce samostatně. Projekt musí splňovat
jednu základní podmínku, která je zanesena i v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací JMK, a to je společná čistírna odpadních vod v Želeticích. Na podzim se starostové všech tří obcí dohodli na zrušení DSO Trkmanka,
10

což následně schválila všechna obecní zastupitelstva.
Na výstavbu ČOV se mě během roku dotazuje
spousta obyvatel. Někteří mají problém s rozpadajícími se jímkami, noví stavebníci se dotazují, jak mají
řešit v projektech svých domů likvidaci odpadních
vod. Pokud se ČOV v obci vybuduje, pak budou mít
všichni vlastníci domů povinnost připojit nemovitosti na kanalizaci, která bude odvádět odpadní
vody na novou čistírnu. Veškeré jímky na vyvážení,
septiky a domovní čistírny pak bude nutné zrušit.
V současné době vám mohu sdělit pouze to, že
obec chce ČOV vybudovat. Hned na začátku ledna
2021 nám bylo vydáno stavební povolení. Na jaře
by měly být vypsány dotační výzvy na likvidaci
a čištění odpadních vod, z kterých chceme zajistit
financování realizace projektu. Pokud by šlo všechno hladce, tak by se výstavba ČOV začala realizovat
nejdříve v roce 2022.
Pavel Planeta, starosta
Rok 2021
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Nový hejtman
Jmenuji se Jan Grolich
a jsem novým hejtmanem Jihomoravského kraje. Předtím
jsem dělal deset let starostu
obce Velatice, která v roce 2019
získala ocenění Vesnice roku za
životní prostředí a péči o zeleň
a také cenu za inovativní obec
roku. Jsem člen KDU-ČSL a vystudovaný právník. Hraji divadlo, protože neumím hrát na
kytaru. Díky ochotničení jsem
byl policajtem, novinářem,
kosmonautem převlečeným za
ženskou. Mám ženu Madlenku
a hraji florbal, hokej a fotbal.
Nemám rád papírování a por-

cování medvěda z rozpočtu.
Chci, aby se kraj věnoval hlavně boji proti suchu a ochraně
vodních zdrojů. Mám radost,
že se mi podařilo rozproudit
život na vesnici a chci rozhýbat
i kraj.
Věřím, že i na malé dědině
se dají dělat velké věci a inspirovat okolí. Když to jde v malém, musí to jít i ve velkém na
kraji.
Všem občanům Želetic přeji
do Nového roku vše nejlepší,
hodně zdraví a radosti doma
i v zaměstnání.
Váš hejtman

Pozdrav senátorky
Téměř celý rok 2020 rok s sebou nesl mnohá omezení, která se dotýkají všech povinností i radostí každodenního života. Všechny z nás zasáhly okolnosti kolem
pandemie COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme museli utlumit, jiné se zase naučit. Problémy se zvládnutím
pandemie nejvíc dopadají na naše zdravotníky. Velmi
si vážím jejich práce a nasazení. Beze sporu jim za to
patří velký dík. Sama jsem se snažila pomáhat. Sháněla
jsem roušky, ochranné štíty a zdravé potraviny. Děkuji
všem, kteří také jakkoli pomáhali a hlavně se chovali
zodpovědně a ohleduplně k ostatním.
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokračují
dál. Pro náš region nejdůležitější kauza, ochrana zdroje
pitné vody a těžba štěrkopísků u Uherského Ostrohu,
zaznamenala několik změn. Byly podány čtyři žaloby,
na základě kterých soud zatím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báňský úřad musí celou věc znovu
projednat. Soud nevzal jako účastníky řízení všechny
obce, proto byla k Nejvyššímu správnímu soudu podána kasační stížnost. Nebezpečí stále není zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) se daly
do pohybu. V září byla zahájena stavba úseku Babice
- Staré Město a v příštím roce bude stavba pokračovat
až do Moravského Písku. Další úseky v našem regionu
budou zahájeny 2022 a později. Velmi mě potěšilo, že
Rok 2021

se městu Hodonín podařilo úspěšně projednat stavbu
lávky u ZOO, jelikož jsme na projektu spolupracovali. Je
sice povolena jako stavba dočasná, ale už příští rok po
ní můžeme chodit nebo jezdit na kole! Dále probíhají
přípravy stavby kruhové křižovatky na Pánově.
Využívám všech možných příležitostí, aby významné stavby a problémy našeho regionu byly řešeny
a byly na ně i finance. V hledání těchto příležitostí budu
pokračovat i v roli zastupitelky Jihomoravského kraje.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste mne svým
hlasem podpořili ve volbách do kraje.
Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší!
Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko
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Sbor dobrovolných hasičů Želetice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi podělili
o dění ve Sboru dobrovolných hasičů Želetice za uplynulý rok 2020.
Členská základna omládla
a rozrostla se na 44 členů, včetně deseti žen. Nejmladší člen má
tento rok 9 let, naopak nejstarší
člen letos oslaví 82 let.
Akce plánované v loňském
roce se navzdory okolnostem vydařily.
Ostatky tradičně organizované
SDH Želetice se vydařily, jak do
počtu masek v maškarním průvodu, tak i v účasti na večerní zábavě s bohatou tombolou. V jarních
měsících jsme roznesli do každé
domácnosti desinfekci zajištěnou
starostou obce. Výtěžkem ze zmíněných ostatků a sběrem železného šrotu se nám podařilo získat
část finančních prostředků, které
jsme investovali do oprav a výbavy hasičské zbrojnice. V rámci
oprav, které jsme zvládli z velké
části svépomoci došlo na rekonstrukci kuchyňky a WC dále výměnu oken, vody, odpadů, elektroinstalace a úpravu zázemí.
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Inovacemi v přípravě a pravidelnými tréninky v požárním
útoku vzniklo družstvo, které se
účastnilo čtyř okrskových soutěží.
V poslední noční námi pořádané
soutěži v Želeticích jsme dosáhli na krásné 5. místo z dvanácti
týmů a to časovým rozdílem se
ztrátou pouhé 2 vteřiny na místo
první. Požární sport není pouze
mužskou záležitostí, o čemž svědčí i účast dvou ženských týmů.
Věříme, že v tomto roce se podaří
sestavit i ženské družstvo ze Želetic, které se bude úspěšně účastnit soutěží. Do budoucna bychom
chtěli motivovat i mladší generace a pracovat s dětmi.
Rádi jsme vypomohli na Farní dvorní slavnosti a na ukončení
prázdnin na hřišti uspořádáním zábavného odpoledne pro děti, kde
si mohly vyzkoušet překážkovou
dráhu a techniku požárního sportu.
Bohužel se nám nepovedl
uskutečnit plánovaný úklid obce
v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko, na kterém jsme
měli spolupracovat se Želetický-
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mi ženami a obecním úřadem.
Tato akce je každoroční a věříme, že jarní termín se již uskuteční.
V letošním roce bychom rádi
pokračovali ve zdokonalování nácviku požárního útoku, se kterým
se účastníme okrskových soutěží,
které vrcholí noční soutěží v Želeticích. Pokud nám to situace

dovolí, uspořádáme ostatky, sběr
železného šrotu a zapojíme se do
dění v obci.
Závěrem bychom chtěli poděkovat kolektivu, který v letošním
roce odvedl spoustu práce a Vám
všem, kteří jste nás v naší snaze
jakkoli podpořili.
Vše nejlepší v novém roce přejí
členové SDH Želetice.
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Střípky z farnosti
Úvod roku ve farnosti - to je
Tříkrálová sbírka. V roce 2020 se
vykoledovalo v Želeticích celkem
20 660,-Kč. Velké poděkování patří
všem koledníčkům a jejich vedoucím. Byli krásní a úžasní. Na konci
ledna se uskutečnil již XVII.Farní
ples, pořádali ho místní farníci na
KD v Želeticích. Mezi největší ,,tahá-
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ky“ patří vynikající Vonička V-Band
z Hovoran, bohatá tombola, scénka, půlnoční překvapení a hlavně
plný sál. Tento ples navštívila i naše
senátorka Anička Hubáčková, která se zapojila i do scénky. Výtěžek
z tohoto plesu ve výši 42 432,-Kč
byl použit na opravy ve farnosti.
Na konci zimy se uskutečnil na faře
tábor pro děti
z farnosti Šitbořice. Nachystali
jsme si pro ně
komentovanou
prohlídku věže,
hůry a kostela.
Asi největším zážitkem pro děti
byla
možnost
si ,,zazvonit“ na
velké zvony. Na
jaře Farní charita
v Želeticích pořádala humanitární
sbírku potravin
a drogistického
zboží pro potřebné. Byli jsme velmi mile překvapeni množstvím
věcí, které jste
donesli na faru.
O distribuci této
sbírky se postara-

la Oblastní charita Hodonín a proto i jejím jménem děkujeme všem,
kteří přispěli. Pán Bůh odplať Vaši
štědrost !
A pak už začala doba Coronovirová. Dle nařízení vlády se uzavřely kostely a rušily se mše svaté. Poprvé v novodobé historii se
neuskutečnily Velikonoční obřady. Po uvolnění proticovidových
opatření se setkali děti v létě na
již 4. Farním táboře a také jsme
v srpnu nachystali odložený Farní
den. V programu vystoupili Galánečky ze Sobůlek a premiéru měl
dívčí sbor Šohajenky z Násedlovic. Nechyběly i veselé scénky
a ve farní zahradě si pro děti nachystali program místní hasiči,
kterým patří velké poděkování.
Skákací hrad zajistili místní členové KDU-ČSL. Na tuto akci přijela i senátorka Anička Hubáčková a přivezla na ochutnání i svůj
první burčák.
Podzim - to byl opět Coronovirus...Na závěr bych chtěl poděkovat paní Horákové za krásný vánoční strom do kostela.
A také všem občanům Želetic popřát do roku 2021 vše dobré, hodně zdraví a pohody doma
i v zaměstnání.
Jiří Bělohoubek
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Vzpomínka na P.Josefa Paseku
P. Josef Paseka se narodil 10. března 1921 ve Šlapanicích u Brna. V době protektorátu Čechy a Morava
studoval gymnázium v Brně, zkoušku dospělosti složil
10. června 1940. Poté odchází studovat bohosloví a 5.
července 1946 je vysvěcen na kněze. První místo je
ve Sloupě, kde byl 1. září 1946 ustanoven kaplanem.
Do Želetic nastupuje 1. 12. 1951, zde věrně a obětavě
sloužil dlohých 46 let. Zemřel 27. září 1997 v Litoměřicích, poslední rozloučení bylo 4. října 1997 v Želeticích
a pohřben byl téhož dne v rodných Šlapanicích za velké účasti želetické farnosti.
V letošním roce si budeme připomínat nedožitých
100 let a 70 let od nástupu do farnosti Želetice.
Během Svatojakubských hodů se uskuteční na faře
v Želeticích výstava a vzpomínka na tuto výraznou
osobnost naší obce.

Působení kněze Jaroslava Streita v Želeticích v letech 1923 až 1950
Dne 22. 11. 1922 zemřel v Želeticích farář Vilém Konorza, který
zde působil dlouhých 33 let. Po půl
roce po něm 1. 5. 1923 na zdejší
faru nastoupil nový kněz, 35letý
P. Jaroslav Streit, pocházející ze
Studnice u Vyškova. Narodil se 9.
3. 1888, studoval gymnázium ve
Vyškově a bohosloví v Brně, kde
byl 16. 7. 1911 vysvěcen na kněze. Od roku 1911 až po rok 1923,
než nastoupil v Želeticích, působil
v několika farnostech, mimo jiné
i v Dubňanech a krátce v Mutěnicích. Do Želetic přichází z Velkých
Bílovic.
Hned po příchodu do naší obce
opravuje farní budovu, postavenou již v roce 1785. Původní fara
byla vypleněná a zničená za lupičských vpádů Kuruců v roce 1710.
Největší stavební úpravy ale čekal
místní kostel. Ten byl poničen požárem v roce 1713 a v letech 1721
až 1732 obnoven a zvětšen majitelem ždánského panství, knížetem Josefem z Lichtensteina, do
Rok 2021

podoby, která se neměnila až do
oprav v letech 1923 až 1925. Po
příchodu do Želetic roku 1923
zjistil nový kněz, že se farní chrám
neobejde bez oprav. V klenbě
kostela byla tak velká trhlina, že
hrozilo nebezpečí sesutím. A poněvadž byly k Želeticím připojeny ještě čtyři obce, a to Dražůvky,
Nenkovice, Stavěšice a Strážovice, kostel již velikostí nevyhovoval potřebám věřících. P. Streit se
za podpory obětavých farníků
pustil do oprav. Kostel byl rozšířen o dvě boční kaple. Byl uvnitř
i zvenčí omítnut a obílen, opravena střecha, na níž byly dány hromosvody. Opravovaly se všechny
tři oltáře, kazatelna, sochy, obrazy
i křtitelnice. Byly pořízeny nové
lavice. Kůr byl rozšířen do věže
a pořízeny nové varhany. Náklady
na opravu činily 224 880 Kč.
Zednické a tesařské práce prováděl stavitel Doupovec ze Ždánic. Opravu oltářů a soch provedla
firma Prosecký z Brna. Za 20 000

Kč byly pořízeny nové varhany,
které byly v roce 1926 dodány od
varhanáře Petříka z Brna. Po opravách byly strop kostela, oblouky
kaplí a okna v presbytáři vyzdobeny akademickým malířem Jano
Köhlerem, jehož matka pocházela
z Nenkovic.
Farář Jaroslav Streit nebyl jen
horlivým organizátorem oprav
kostela, ale zapojoval se i do kulturního dění v obci. Spolupracoval
s místními Orly, kterým režíroval
divadelní představení a některé
hry i sám sepisoval. Některé máme
zachovány v místním muzeu. V Želeticích prožil i druhou světovou
válku a po ní opět opravoval poškozený kostel. V roce 2020 to bylo
rovných 70 let, kdy byl farář Streit
v noci 24. 7. 1950 zatčen. O této
akci se v místní kronice nedočteme. Kroniku v tuto dobu místo původního kronikáře píše nový kronikář se zápisy poplatnými novému
režimu. Až v roce 1968 píše opět
bývalý kronikář Jan Svoboda č.20
15
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v zápise za tento rok vzpomínky
na padesátá léta a zmíní jen jednu
větu o tomto knězi: „Našeho kněze
Jaroslava Streita odvezli v noci neznámo kam a jeho hospodyni do
tábora ve Svatobořicích.“
V letech 1950 a 1951 byl farář
Streit internován do tábora nucených prací v Želivě. Dočteme se
o tom i v knize kněze Pavla Zíbala
„Šéfe, znáte Želiv?“. I tento kněz
byl zatčen právě toho dne, kdy od
nás odvezli P. Streita. Po zatčení se
v noci setkali v Uherském hradišti a pak spolu prožili rok internace v táboře v Želivě. O P. Streitovi
napsal Pavel Zíbal ve své knize
mimo jiné i tuto vzpomínku: „Vrcholným členem naší světnice byl
ovšem pan rada Streit. Ten se teprve vybarvil, až se trochu dostal
do formy a očuchal situaci. Jak

ten byl vtipný, kolik dovedl vyprávět anekdot. Sám prý napsal zdařilá divadýlka, která se hrávala na
venkovských divadlech Orlů nebo
Omladinářů.“ Po svém propuštění
se P. Streit do Želetic již nevrátil.
Od roku 1952 působil jako výpomocný duchovní ve Vážanech
nad Litavou. Zde také 7. 5. 1969
zemřel a 13. 5. 1969 byl pohřben
v Brně na ústředním hřbitově
v kněžském hrobě. Na poslední
rozloučení s ním přijelo i mnoho
farníků ze Želetic, vždyť zde působil 27 let.
A za co byli tito horliví kněží
v padesátých letech zavíráni? Byli
obviňováni pro pobuřování lidu
při kázáních, za přečtení nedoporučovaného pastýřského listu biskupů v kostelích. Tento obsahoval
zásadní postoj církve k novému

zřízení po roce 1948, pro věřící
nepřijatelný. Také za spolupráci se
spolky Orlů nebo Omladiny, které
byly v těchto letech násilně rušeny.

Mateřská škola
Po vánočních prázdninách jsme
si jako každoročně s dětmi a jejich
rodiči přáli do nového roku 2020
vše hezké a ač to vyznívalo jako klišé, netušili jsme, co se nám a v naší
školce v tomto roce přihodí a jaké
změny to přinese. Kulturní život
jsme zahájili uspořádáním Dětského karnevalu s novými brněnskými
účinkujícími, manželi Riedlovými,
s programem plným zábavy, soutěží a tance i pro dospělé, ve spolupráci s obcí a za podpory sponzorů.
Koncem ledna nás navštívila ČŠI,
výsledky dopaly velmi uspokojivě.
V únoru proběhly první Konzultační schůzky s rodiči, které jsme důsledně připravily s vizí-více poznávat děti, zaměřit se na prosperitu,
vývoj a vzdělávání – o tom informovat rodiče a dále se zamýšlet se
nad dalšími možnostmi dopomoci
a přístupu ke zdárnému rozvoji do
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budoucna. Děti měly možnost setkat se a pobesedovat v naší školce
se starostou sboru dobrovolných
hasičů panem J. Gojem a náměstkyní starosty paní D. Zadražilovou.
Velkou radostí bylo pro děti hasičské auto a další milé dárky, které
obdržely. Proběhlo i vyšetření zraku
dětí od nestátního zdravotnického
zařízení Prima Vizus, se kterým spolupracujeme již 5. rokem.
Od 13. března nám mateřskou
školu na dva měsíce uzavřela pandemie koronaviru a děti ochudila o spoustu naplánovaných akcí
(divadélka, kino, školní akce i akce
s rodiči a spoustu jiných). Neprobíhal přímý kontakt s rodiči, ale pouze
přes e-mail, webové stránky obce,
telefonicky nebo tzv. „mezi dveřmi‘,
důvodem byla zpřísněná hygienická opatření. Situace byla velmi nelehká, ale jak se říká: „všechno špat-

né je k něčemu dobré“, a tak jsme
začaly ve školce „gruntovat“. Prakticky jsme využily období, po které
byla školka uzavřena. Vyklízely se
sklady, chodba, objednával se nový
nábytek do jídelny-stolečky s židličkami, regály do skladů a plechové
skříně do chodby.
Na co jsme ale hodně pyšni, je
rekonstrukce kabinetu pro učitelky, kde začaly probíhat konzultační schůzky s rodiči. Veškerý starý
nábytek byl odvezen, nahrazen
novým moderním, byly provedeny zednické opravy, vymalování,
vyrovnání podlahy a položeno
PVC. Bez finančního zajištění, velké podpory a pracovního nasazení
p. starosty a obecních pracovníků,
bychom nedocílily našich plánů
a rekonstrukce. Kabinet nyní působí útulněji a příjemněji.
Nutno také zmínit, že ve školce
Rok 2021
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se pracovalo nejen manuálně, ale
také home office (práce z domova).
Nově byly zpracovány důležité dokumenty jako je Školní vzdělávací
program, Školní řád, Vnitřní řád MŠ,
Třídní vzdělávací program, byl sjednocen ŠVP PV pro obě MŠ (Želetice,
Nenkovice) a zaktualizovali jsme
webové stránky MŠ pod obcí.
Ani květnový Zápis dětí do MŠ
neproběhl obvyklým způsobem.
Po jednání a nařízení vlády byla
zvolena nová forma-bez účasti
dětí a zákonní zástupci vyplněné
formuláře odevzdávali v daném
termínu do MŠ.
Znovuotevření a zahájení omeze-

Beseda se členy SDH

Divadlo Sluníčko
Rok 2021

ného provozu bylo 25. května, pouze pro děti zaměstnaných rodičů
s přísnými hygienickými opatřeními-měřením tělní teploty dětí, pravidelným mytím rukou a omezeným
počtem hraček, stavebnic aj. pomůcek, z důvodu pravidelné dezinfekce.
Dále jsme byly nuceni zrušit veškerá
vystoupení do konce školního roku,
včetně fotografování dětí. V měsíci
srpnu došlo k opravám a nátěrům
hracích prvků ze dřeva na školní zahradě, protože dbáme především na
bezpečnost dětí.
Doufali jsme, že nový školní
rok s 15 dětmi nastartujeme už
běžným způsobem, ale zpřísně-

ná hygienická opatření je nutno
stále dodržovat. Těší nás alespoň
navýšený počet dětí od března na
18. Situace nás přiměla k přeorganizování akcí s rodiči tak, že i když
se nemůžeme společně setkávat
v MŠ, zapojujeme je a jejich děti
k vlastním tvorbám z domova, konečný výrobek přináší k vyzdobení naší školky (např. Výstava květin a plodů našich zahrádek nebo
akce Zimní chvilka kreativity a čekají nás do konce roku ještě další).
Z kulturního života jsme shlédli
dvě divadelní vystoupení, Kouzelnické vystoupení Duo Waldini
a proběhlo Vánoční fotografová-

Barevný podzim

Halloweenské dopoledne
17

Zpravodaj Želetic
ní. Další návštěvy jsme již do školky nemohli přijímat ani objednávat. Ale aby děti nepoznaly nějaké
změny, snažíme se jim v dopoledních hodinách naplánované akce
zrealizovat např. Halloweenské
dopoledne, Andílkovské a čertovské dopoledne netradiční formou,
vánoční pečení a zdobení perníčků a na co se děti těší každoročně

nejvíc? Na vánoční nadělování,
které jim určitě udělalo radost
a splnila se jejich téměř všechna
přání. A kdyby šlo za školku splnit alespoň jedno velké přání pro
všechny… V novém roce 2021
buďme zdraví, mějme se rádi,
usmívejme se na sebe a věřme, že
se nám brzy vrátí vše, co nás naplňovalo a těšilo.

Poděkování patří také Honebnímu společenstvu Želetice za
finanční dar, který potěšil děti
v podobě vánočních dárků pod
stromečkem.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka

Děti na zahradě
Prohlídka betléma na OÚ

Pyžamová párty

Rozloučení s předškoláky
18

Vánoční pečení v MŠ

Vánoční nadělování
Rok 2021
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Hon za pokladem

Dětský karneval

Kouzelnické vystoupení Duo Valdini

Mikuláš v MŠ

Želetické ženy v roce 2020
Vážení čtenáři,
ráda bych se na tomto místě
ohlédla za činností spolu Želetické ženy, z. s. v uplynulém roce
2020. Ten bude nejspíš trvale
spjat s pandemií koronaviru, která přinesla řadu změn snad pro
každého z nás. I aktivity spolku se
tedy logicky pozastavily. Události,
které by se daly nazvat tradičními,
musely ustoupit vládním opatřením a ochraně zdraví. Přesto jsme
nakonec několik akcí (byť v jiném
formátu a rozsahu) uspořádaly.
V lednu, kdy nic nenasvědčovalo tomu, že přichází neviditelný
Rok 2021

agresor v podobě viru, proběhla
Retro disco party. Součástí tohoto večírku určeného snad pro
všechny věkové kategorie byla
také „jedlá“ tombola. Každá výhra
byla určena ke konzumaci. Objevily se ceny zdravějšího charakteru (ovocné a zeleninové koše),
tak i ceny pro podporu dobré nálady (nejrůznější pálenky, likéry
a piva). Aniž bychom tušily, že se
z nás stane už brzy národ domácích pekařů, zařadily jsme mezi
ceny hned několik pekařských
a cukrářských balíčků. U výherce hlavní ceny, kterou byla obří

šunková kýta, jsme jen doufaly,
že není vegetariánem. Téměř se
všemi účastníky jsme si společně
zahráli online kvíz s hudební tématikou.
V březnu jsme ve spolupráci
s profesionální fitness trenérkou
zahájili pravidelné cvičení pro veřejnost1.
V důsledku pandemie následovala delší pauza a ke společenským aktivitám jsme se vrátily až
na sklonku roku. Abychom děti
neošidily o vánoční dílničky, vy1 Blíže se o tomto cvičení rozepsala
Vojtěška Karvayová.
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myslely jsme náhradní alternativu
v podobě Velké adventní výzvy.
Pod dobu čtyř adventních víkendů plnily děti celkem čtyři úkoly.
Nejprve psaly a kreslily recept na
jejich nejoblíbenější vánoční cukroví. Z těchto receptů jsme pak
vytiskly kuchařku. Poté děti hledaly a kreslily obrázky ukryté na
stěžejních místech obce. Třetím
úkolem bylo vyluštit tajenku s vánoční tématikou. V rámci posledního úkolu pak vyráběly vánoční
svícínek. Do výzvy se zapojilo
celkem 25 dětí. Opravdu nás těší
jejich nadšení, kdy úkoly plnily
mnohdy rychleji, než my jsme je
stačily připravovat. Poděkování
na tomto místě patří také rodičům
a prarodičům, kteří dětem pomáhali a podporovali je. Za snahu si
pak každý zasloužil odměnu v po-
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době puzzle nebo kreativní sady.
Dále děti dostaly balíček pro výrobu vánočních lodiček ze skořápek
doplněnou i výkladem tohoto tradičního zvyku. Do třetice byl součástí ceny balíček propagačních
školních potřeb doplněný o zdravé mlsání.
Protože Vánoce patří k období, kdy většina z nás zdobí své
domy a byty v duchu těchto svátků, vyzvali jsme veřejnost, ať se
prostřednictvím fotografií podělí
o své dílo a možná i inspiruje druhé. Každý, kdo výzdobu vyfotil
a umožnil její zveřejnění na sociálních sítích obce, dostal za svou
snahu pozornost – láhev sektu.
Někteří nejen fotili, ale o svém zapálení také napsali:
„Ne, že bychom měli nějak
zvlášť výjimečnou vánoční vý-

zdobu, ale aby vaše akce měla
víc fotografií, přicházím se svou
troškou do mlýna. U nás to musí
být hotové šup šup, nejlíp, než se
vzbudí Davídek. I když je pravda,
že nabarvené větvičky plané trnky
jsme už měli připravené dopředu.
Stačí jen, aby opadalo listí z větví,
doma se našel zbytek Primalexu
nejlíp s Latexem, který nám zajistí
to, že barva z větviček nesleze, ani
když na ni bude třeba pršet. Pak
doporučuju manžela v montérkách, se štětkou v ruce, nejlíp po
dobrém obědě, aby zase nenadával, co jsem si to vymyslela.
Výroba našeho trpaslíka s vousy
byla taky rychlá. Ve sklepě mám dva
kužely umělých napodobenin stromečků. Každý je jinak velký a každý rok je využívám v jiné formě na
tvoření nebo zdobení k vánocům.
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Letos jsem na větší kužel nasadila ten menší. Mezi ně jsem vložila
polystyrenový věneček obalený
bílou lesklou šálou, kterou už nenosím. Jako vousy jsem použila instalatérské konopí. Doufám, že to
píšu správně a nebudu stíhaná za
něco nelegálního. Jako nos jde použít skoro cokoliv, co by mohlo nos
jen připomínat. Náš trpaslík stojí na
maličkých sáňkách. Ty jsem koupila
asi před pěti lety na jaře ve výprodeji za pět korun v prodejně Nanu
nana, no a teď se hodí.
Andělíčka z květináčků už
máme doma léta. Na denní světlo
ho vynáším vždycky před Vánoce.
Jeho výroba není složitá, pamatuju si jen, že byl problém nastříkat
nové květináčky barvou ve spreji
do zlatova. Pozor na to, z nových
květináčků barva slízá a nedrží.
Naše okna každý rok zdobí ručně dělané vystřihovánky betlému
andělíčků ze skanzenu ze Strážnice. Letos naše holky přišly s dobrým nápadem. Všechny vystřihovánky jsme zalaminivali do folie.
Je to dobrý nápad. Folie na okně
není vidět, je lepší manipulace
s vystřihovánkami a déle vydrží.
Dcery totiž občas musely některou část vystřihnout znova, třeba
když se někde něco natrhlo.
Poslední je náš adventní věnec. Možná tomu nebudete věřit,
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ale tento věnec visel před několika lety na vchodových dveřích
obecního úřadu. Samozřejmě byl
jinak hezky nazdobený. Když ho
po svátcích chtěli vyhodit, bylo mi
ho líto. Má zvláštní chvojí, které
neopadává. Tak jsem ho odzdobila a abych oživila barvy, nastříkala
jsem ho zelenou barvou ve spreji. Každý rok ho používám jinak.
Vloni visel jen s červenou mašlí na
našich vchodových dveřích a letos stačilo dát doprostřed věnce
skleněnou misku, do ní položit
svíčky, kolem rozložit ořešáky,
které jsme si nasbírali na podzim
v zámeckém parku v Lednici, doplnila jsem to skořicí z několika
posledních svařáků, který se děla-

jí při zpívání u vánočního stromu
a na závěr jsem jen zasunula zase
naše bílé větvičky plané trnky. A je
hotovo. Vánoce ještě ani nezačaly
a náš trpaslík už má venku od větru pěkně rozcuchané vousy. Ale
to nevadí. My ho pěkně pohladíme a vousy mu zase upravíme.
A budeme se dál těšit na letošní
Vánoce…….“ I. P.
Závěrem bych Vám chtěla za
všechny členky spolku poděkovat
za dlouholetou podporu. Současně nám všem chci popřát, aby ten
letošní rok byl po všech stránkách
lepší a abychom se ve zdraví mohli potkávat při nejrůznějších společenských příležitostech.
Romana Jakešová
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Mužský sbor
Začátkem roku 2020 zamířili chlapi ze sboru po roce opět na
malé turné do vánoční Prahy. Tři
dny, které jsme tam prožili, byli
plné zážitků. Mezi největší patřila
možnost si zazpívat koledy ve Svatováclavské kapli v katedrále na
Pražském hradě. A také si sáhnout
na dveře v této kapli, které vedou
ke korunovačním klenotům. Krédem našeho putování po Praze by
mohlo být ,,Když kostel, tak betlém,
když betlém, tak koledy od chlapů
ze Želetic“. A že těch kostelů bylo...
Velmi silným okamžikem byla
i návštěva Národního památníku
hrdinů heydrichiády, zvláště krypty, v které zahynulo 7 československých parašutistů. Až tam si člověk
uvědomí jejich poslední věty-Jsme
Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte?
Nikdy !
A do třetice-návštěva a vystoupení ve folklorní restauraci Michal v centru Prahy. Po úvodním
pozdravu jsme byli upozorněni,
že se jedná o zájezd z Austrálie
a tedy nám nerozumí. Ale podle
ohlasu návštěvníků, jsme velmi
dobře prezentovali folklor našeho
regionu. Po skončení programu
pokračovala beseda u cimbálu,
na kterou navazovalo již tradiční
půlnoční zpívání koled na Karlově mostě. Velmi vydařený víkend
jsme zakončili zpěvem koled po
mši svaté v kostele Řádu křížovníků s červenou hvězdou na Karlově
mostě. Tímto jsme tomuto řádu
poděkovali za ubytování a nedělní
vydatnou snídani v klášteře.
Začátkem března se několik
členů zúčastnilo i IX.ročníku Mezinárodního festivalu pálenek, likérů
a pomazánek ve Svatobořicích-Mistříně. To jsme netušili, že je to
22

nadlouho poslední veřejná akce.
A pak jsme ve sborovém kalendáři již jen rušili pozvánky na akce.
A že jich bylo...Hovorany, Sobůlky,

Strážovice, Kyjov.... Ale asi nejvíc
nás mrzelo, že v květnu bylo zrušeno setkání ve Velkých Ripňanech.
Snad se uskuteční v letošním roce.
Rok 2021
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První velkou akcí v regionu byly navštěvována, v roce 2020 se preOtevřené sklepy Kyjovska. Tuto akci zentovalo 31 vinařství. Pak jsme ješjiž tradičně provázíme a bývá hojně tě v červenci stihli Otevřené sklepy
Hovorany. Přestože
bylo nevlídné počasí,
přišel rekordní počet návštěvníků. A za
týden jsme už slavili
naše slavné Svatojakubské hody. Nejveselejší byl nedělní
průvod a náhradní
stárek Pavel Zelinka.
Trochu
odpočinku
a za týden do Šardic
na Otevřené sklepy.
V srpnu byla ještě
jedna velká a slavná akce. Na Farním
dvoře oslavil 80 let

náš člen, bratr ve zpěvu a velký kamarád Jara Crha. Tímto Ti chceme
popřát do dalších let hodně zdraví, svěžesti v mysli i v těle a hlavně
velké Živijooooo. Aby toho neměl
od nás málo, tak jsme mu dojeli
popřát i na jeho oslavu do Sehradic a to pěkně v kroji. A bylo to pro
něho velké a krásné překvapení!
Poslední akcí byla obchůzka
Sv.Mikuláše a jeho doprovodu po
obci. Jednalo se o náročnou akci
a proto se omlouváme všem, na
které se ten den nedostalo.
Na závěr Vám chceme popřát
do roku 2021 vše nejlepší, hodně
zdraví, pohody, svěžesti tělesné
i duševní a ať se Vám vyhne ta sviňa Covidová.
Chlapi z Mužského sboru

Cvičení s Želetickými ženami
Jak už to tak bývá, chceš-li se něco dozvědět
nebo zařídit, běž do hospody nebo k holiči. A tak
se naše místní kadeřnice Lenka (obětavá členka
ŽŽ) jednou při práci dozvěděla, že paní Buchtová
má dceru, která je profesionální fitness trenérkou.
Tato zajímavá informace vyústila v uspořádání
ukázkové lekce cvičení Fit Pain Free pod vedením
trenérky paní Karly Mannerové. Lekce proběhla
11. března 2020 za účasti více než 20 cvičenek.
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Cvičení, které nám paní Karla předvedla, bylo natolik inspirativní, že jsme se hned domluvily na
sérii dalších 10 lekcí. Na pravidelný trénink se přihlásilo 19 žen.
Jak už to tak bývá, radost a nadšení netrvá dlouho - i tuto snahu nám vzápětí zhatil koronavirus.
Doufáme, že se vše brzy vrátí do normálu a budeme moci cvičení konečně zahájit.
Vojtěška Karvayová
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Na portálu RegionKyjovsko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
Kyjovský portál se stal už během prvního roku svého fungování jedním z největších zdrojů informací v regionu. Dnes tak na jeho
stránkách kromě regionálních
zpráv a přehledu kulturních akcí
najdete také denně aktualizované
nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky nově
zrekonstruovaného Vlastivědného
muzea Kyjov nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale
rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální
zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si
lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to
aktuální dění, policejní hlášení nebo
kulturní a sportovní události. Pokud
vám ale jen povědomí o okolním dění
nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte
událost, které byste se mohli zúčast-
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nit, sledujte kalendář regionálních
akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy,
promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce.
Vyhledávat je můžete jak v celém
regionu, tak v konkrétních obcích.
V případě, že akci sami pořádáte
a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě
zde upozornit zveřejněním pozvánky
v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Kyjovsko, kterou v současnosti
sleduje skoro tři sta uživatelů. Pokud
chcete být o dění v regionu průběžně
informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého
bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci

s nabídkami práce. Ve vyhledávání
nastavte, o jaký obor máte zájem
a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete
začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají
možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného
inzerátu a zároveň využít vysokou
návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených
službách přímo v místě svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do
katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.regionkyjovsko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 2. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování v obci Želetice:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
seznamu voličů:
433
Počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky:
194
Počet odevzdaných obálek:

194

Počet platných hlasů celkem:

194

Volební účast

44,8 %

číslo strany
počet platných hlasů
5 - Demokratická strana zelených
5
12 – KDU – ČSL
57
16 – Svoboda a demokracie
12
19 – Česká pirátská strana
25
22 – Moravané
3
44 – Spolu pro Moravu
4
45 – ČSSD
9
50 – ANO 2011
42
51 – Starostové pro Moravu
27
63 – Komunistická strana Čech a Moravy
8
70 – Trikolóra hnutí občanů
1
76 – ODS
5

Tříkrálová sbírka

Omluva

Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice
děkují všem občanům, kteří finančně přispěli do Tříkrálové sbírky. Sbírka letos probíhala on-line formou,
ale i tak se do dvou kasiček umístěných na poště
a v kostele vybralo úctyhodných 19.138,- Kč.

V minulém čísle Zpravodaje byl mezi jubilanty
mylně uveden Duda Karel Správně měl být uveden
Duda Jan. Tímto se oběma jmenovaným omlouvám
za vzniklé nedopatření.
Pavel Planeta, starosta

Statistické údaje
k 31.12.2020

Hospodaření obce v roce 2020
Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

8,831 mil. Kč
12,269 mil. Kč

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

7,773 mil. Kč
12,301 mil. Kč

Stav účtů k 31.12.2020
Výše úvěru k 31.12.2020

6.682.825,- Kč
16.871,- Kč

Počet obyvatel

516
ženy 269
muži 247

Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

10
9

Počet dětí zapsaných v MŠ 15

Schválený rozpočet
na rok 2021
Příjmy
Výdaje

Rok 2021

11,597 mil. Kč
11,644 mil. Kč
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Společenská kronika
Narozené děti v roce 2020

Zemřelí v roce 2020

Kopeček Vladimír
Skalická Tereza
Vyskočilová Alžběta
Maláč Mattias
Masař Samuel
Kaniová Ester
Lengál Václav

Němcová Ludmila
Dostalová Ludmila
Trávník Antonín
Dobrovolná Ludmila

83 let
69 let
68 let
89 let

Jubilanti v roce 2021
50 let
Hlaváčková Marta
Kučera Jan
Duda Karel
Pánková Marie
Planeta Pavel
Valian Josef
60 let
Procházková Hana
Müller Ludvík
Brázdová Zdeňka
Dobeš Jarmil
Müllerová Vlasta
Vlach Zdeněk
Goj Jan
Křůmal Miroslav
Kučera Jan

70 let
Jakeš Josef
Hrdličková Ludmila
Zelinková Františka
Valentová Marta
Dobeš Bohuslav
75 let
Radvanová Vlasta
Planetová Jiřina
Bohátková Pavla
Přikrylová Františka
Kolomazník Jiří
Remeš Antonín
Přikryl František

80 let
Sukopová Věra
Rozsypalová Ludmila
Kozman Miroslav
Vlachová Ludmila
Jandorová Božena
Vaclová Marta
Španěl Jan
85 let
Rovnerová Helena
Živělová Ludmila
90 let
Chromá Ludmila

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

Rok 2021
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Netradiční velikonoční hrkání

28

Vydala obec Želetice v lednu 2021, tel: 518 622 725, e-mail: zeletice@zeletice.cz, www.zeletice.cz
Náklad 250 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda,
(tel.: 518 367 450, 608 709 602, e-mail: info@tiskarnabrazda.cz)

Rok 2021

