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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
Myslím si, že slovo Covid jste
během uplynulého roku slyšeli tolikrát, že by to člověk ani nedokázal
spočítat. Tento virus způsobil, že
byly zavřené školy, nekonaly se kulturní, společenské a sportovní akce,
byl omezený pohyb obyvatel. Možná díky tomu jsme se s manželkou
na jaře při procházce v rozkvetlých
Adamcích velmi divili, protože jsme
během nedělního odpoledne potkali snad 50 lidí, což se nám dříve
nestávalo.
Rok 2021 začal v Želeticích neradostnou událostí, kdy došlo k požáru rodinného domu manželů Paterových. Tady musím poděkovat
všem dobrovolníkům, především
členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří pomáhali s odklízením
a likvidací škod. Obrovský dík patří
také všem, kteří přispěli do finanční
sbírky, kterou obec na pomoc postiženým požárem vyhlásila. Ve veřejné sbírce se vybralo 85.910,- Kč.
K tomu ještě obec přispěla částkou
50.000,- Kč. Všechny tyto finanční

prostředky byly manželům Paterovým předány.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat některým občanům obce,
kteří byli pomáhat odklízet škody
po červnovém ničivém tornádu
v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku.
Jsem velmi rád, že koronavirus
nenarušil chod obce a že se nám podařilo během roku vybudovat nebo
zlepšit několik věcí. Bylo to především vybudování Komunitního
centra v podkroví obecního úřadu,
dokončení rekonstrukce suterénu
kulturního domu včetně vybavení
těchto prostor potřebným nábytkem a v neposlední řadě úspěšné
podání žádosti o dotace na realizaci
projektu „Odkanalizování obce Želetice“, v rámci kterého bude vybudována čistírna odpadních vod.
Určitě jste si také všichni všimli,
že u lesa už stojí 8 nových rodinných
domů, které se postupně dokončují, kolaudují a do kterých se stěhují
noví obyvatelé. Pevně věřím, že se
bude všem v Želeticích líbit.
V roce 2022 bude pro obec určitě největší investiční akcí budování
ČOV. Kromě toho chceme pokračo-

vat v postupných opravách vnitřních
prostor obecního úřadu, bude se připravovat projekt na výstavbu hlavní
polní cesty od statku do Násedlovic
(následnou výstavbu cesty by chtěla obec realizovat ve spolupráci se
Státním pozemkovým úřadem),
ale především již započaly práce na
zpracování studie rekonstrukce budovy mateřské školy. Otevřeně musím přiznat, že vůči mateřské škole
má obec určitý dluh, protože je to
poslední obecní budova, kterou je
potřeba kompletně zrekonstruovat.
Věřím, že se nám podaří připravit
kvalitní projekt, na základě kterého
budou prostory školy odpovídat
současným požadavkům.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se aktivně zapojují do
dění v obci. Mnohdy se jedná o maličkosti, nad kterými někteří mávnou rukou, ale když střípky těchto
maličkostí seskládáte do mozaiky,
tak zjistíte, kolik práce jsou schopni
někteří ochotní lidé udělat pro druhé. Do roku 2022 přeji všem pozitivní energii, spoustu klidu, spokojenosti, osobní pohody a především
pevné zdraví!
Pavel Planeta, starosta

Rekonstrukce kulturního domu
V lednu 2021 byla dokončena rekonstrukce suterénu kulturního domu. Skončily tím sice stavební
práce, ale začaly nám starosti se zajištěním vnitřního
vybavení zrekonstruovaných prostor, aby bylo možné
je využívat. Bylo potřeba vybavit kuchyň a nakoupit
stoly a židle. Naskytla se nám v jarních měsících také
možnost požádat přes Místní akční skupinu Kyjovské
slovácko v Kyjově o dotace na toto vybavení, a tuto
možnost jsme využili. Do dnešního dne sice nevíme,
jestli dotaci a v jaké výši vůbec obdržíme, ale veškeré
vnitřní vybavení jsme již pořídili. Máme kompletně vybavenou kuchyň včetně myčky nádobí, sporáku, trouby a nádobí a pořízené stoly a židle pro 75 osob. Díky
tomu je možné prostory v suterénu bez jakéhokoli
omezení využívat. Během roku se zde konaly již dvě
Rok 2022
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soukromé oslavy. Možnost pronájmu prostor kulturního domu nabízí obec všem zájemcům. Informace naleznete na webových stránkách. Je zde zveřejněn ceník
pronájmu a návrh smlouvy, kterou se zájemci o pronájem prostor podepisujeme. Všichni pevně věříme, že
vynaložená investice nebyla zbytečná a můžeme využívat moderní prostory. V letošním roce bychom chtěli
ještě dokončit chybějící zateplení zadní části budovy.
Na závěr uvádím celkové náklady na rekonstrukci suterénu a vnitřního vybavení.
Celkové náklady stavebních prací
3.139.454,- Kč
Dotace z MMR
2.197.617,- Kč
Dotace z JMK
240.000,- Kč
Celkové náklady na pořízení vnitřního vybavení
485.052.- Kč
Výše možné dotace o kterou žádáme
284.721,- Kč
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Pro zajímavost uvádím ještě několik informací
z historie budovy kulturního domu:
Od začátku 70. let 20. století píše místní kronikář
Jaroslav Provazník každoročně do místní kroniky:
„Kulturní vyžití u nás v obci je pro mladé malé. Na pořádání zábav, muzik a jiných akcí tu chybí společenský
dům. Kulturní vyžití u nás je v místním kině, kde se
promítají filmy dvakrát týdně, jinak musí mladí nejvíc
za zábavou dojíždět do okolí.“
S nápadem na postavení kulturního, společenského a sociálního zařízení přišel v roce 1973 tehdejší
předseda JZD Jan Procházka. Po mnoha peripetiích
a urgencích JZD stavbu povolilo. Proto byl po dohodě vykoupen dům Josefa Svozila za cenu 65.000,- Kčs.
Tento dům byl následně zbourán. Během tohoto roku
byl nakoupen také veškerý stavební materiál, všechno vnitřní vybavení a bylo započato se stavbou nové
budovy. Celou stavbu prováděla stavební skupina
JZD. Stavební dozor nad stavebními pracemi vykonával podnik Slovan Hodonín. Do stavební skupiny JZD
Želetice patřili tito členové: Duda Karel, Procházka
Jan, Potáček Ladislav, Sláma Břetislav, Kostrhoun Antonín, Vašíček Antonín, Stránský Pavel, Němec Vavřín.
Na jaře roku 1974 se dokončovaly poslední práce –
omítky a už v tomto roce se v novém společenském
domě konaly první kulturní akce. Celkové náklady na
výstavbu budovy dosáhly částky 1.250.000,- Kč. Dne
10. září 1975 vydal Okresní národní výbor Rozhodnutí
o přípustnosti stavby.
Důležitou součástí tohoto společenského a kulturního domu byla kuchyně, která zde byla v provozu
a vařila obědy necelých 10 let. Oběd se v roce 1976
z této kuchyně vařil v hodnotě 7,- Kčs, 3,- Kčs přispívalo JZD z fondu sociálních a kulturních potřeb. Jídelna a kuchyně ve společenském a kulturním domě
v Želeticích byla schopna uvařit denně 250 obědů.
Pracovaly v ní postupně Doležálková Jindra, Dudová

Bourání původního domu
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Jaroslava, Kalašová Katka, Fukanová Karla, Mülerová
Anna z Nenkovic, Paterová Anna a Macourková Marie. Obědy se vařily nejen pro členy JZD Želetice, ale
i brigádníky, a rozvážely se i do okolních obcí.
V roce 1975 dochází ke sloučení JZD Želetice a Násedlovice. Od roku 1977 spadá místní JZD pod JZD
Čejč. V této době si JZD Čejč buduje kuchyni v Hovoranech. Do této nové družstevní kuchyně bylo odvezeno
vybavení z kuchyně ze Želetic. Od této doby se pro zájemce, členy družstva nebo i důchodce obědy pouze
dovážely a vydávaly většinou do přenosných jídlonosičů. Naposled obědy v Želeticích vydávaly v kulturním
domě paní Chromečková a paní Dobešová Marie.
Po transformaci družstva na akciovou společnost
Zemas a.s. byla budova kulturního domu nabídnuta
k prodeji Obci Želetice, protože docházelo k neustálým neshodám kolem údržby budovy. Budovu v roce
2001 vykoupila obec do svého vlastnictví za cenu
663.875,- Kč. Dohodnutou kupní cenu splácela obec
během 5 let občanům, kterým měla společnost Zemas a.s. vyplácet vypořádací majetkové podíly z členství v ZD Čejč. V roce 2003 obec ještě vykoupila za
cenu 5.000,- Kč pozemek pod kulturním domem, který zůstal v majetku ZD Čejč – v likvidaci. Od této doby
začala postupná rekonstrukce budovy.
Pavel Planeta, starosta

Stavba kulturního domu

Stavební skupina JZD
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Komunitní centrum
Od roku 2014 jsem měl ve skříni připravený projekt na využití podkrovních prostor v budově obecního úřadu. S projektem jsme čekali, jestli se naskytne
nějaký vhodný dotační titul, ze kterého bychom mohli čerpat finanční prostředky. Tento se nám naskytl
v roce 2019, kdy jsme v červu prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské slovácko podali žádost do
Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Náš projekt jsme nazvali „Komunitní centrum“.
Účelem komunitního centra má být vytvoření prostoru pro činnost zájmových spolků a sdružení, setkávání
občanů, pořádání přednášek, besed, školení a poradenství.
Rozhodnutí o přidělení dotace jsme obdrželi v březnu 2020 a tak jsme začali hledat stavební firmu a řešit
samotný termín výstavby. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost Kala spol. s.r.o. Kyjov, která
samotnou výstavbu prováděla od ledna 2021. Nejdříve
bylo nutné půdní prostory vyklidit, následně vybourat
nepotřebné zdivo a betony na stropě. Pak bylo možné
provádět rekonstrukci prostor. Všechny stavební práce
proběhly suchou cestou – byly použity sádrokartony
i suchá podlaha.
Po dokončení stavebních prací jsme ještě zajišťovali nákup vnitřního vybavení. Na podzim bylo všechno
hotové a do půdních prostor se mohla nastěhovat keramická dílna, která zde od října zahájila činnost. V sou-
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časnosti řeším se skupinou místních maminek nákup
vybavení, aby se mohli v těchto prostorách společně
s dětmi scházet, hrát si a tvořit. To samozřejmě nebude
jediné využití prostor. Obec zde bude určitě pořádat
besedy a různé přednášky. Tyto prostory mohou ke
své činnosti využívat i místní zájmové spolky. Pokud
by se našla skupina osob, která by chtěla prostory využívat buď pro určitou skupinu osob, nebo pro širokou
veřejnost, ať se mě klidně ozvou, určitě se domluvíme.
Na začátku realizace projektu jsem si myslel, že
nejsložitější bude samotná přestavba podkroví. Dnes
vím, že jsem se mýlil. Nejsložitější bylo vyúčtování dotace. V našem případě se jednalo o tzv. dotaci Ex post,
což znamená, že obec musela celý projekt zafinancovat v plné výši ze svých prostředků a následně nám
byla dotace zpětně vyplacena. Obrovský dík patří paní
účetní, která při účtování dotace zažívala horké chvilky. Vše se nám snad nakonec zdárně zdařilo a na závěr
uvádím pro informaci pár čísel:
Celková náklady stavebních prací
3.738.520,- Kč
Proplacená dotace
3.528.101,- Kč
Celková náklady na vnitřní vybavení
176.741,- Kč
Požadovaná dotace (nebylo doposud proplaceno)
167.904,- Kč
Pavel Planeta, starosta
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Odkanalizování obce Želetice
V dubnu loňského roku podávala obec na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci na projekt „Odkanalizování obce Želetice“. Cílem
tohoto projektu je výstavba čistírny
odpadních vod (ČOV) v obci a dobudování potřebné kanalizace, aby
byl zajištěn pouze jeden výtok kanalizace na ČOV. V srpnu jsme obdrželi z ministerstva dopis, ve kterém
nám bylo oznámeno, že náš projekt
byl doporučen k financování.
Vzhledem k velkým a nepředvídaným turbulencím cen u stavebních prací během roku jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby
vypisovali až v září. Výběrové řízení
bylo dvoukolové. V prvním kole
předkládali uchazeči splnění kvalifikačních předpokladů, ve druhém
kole se pak předkládaly samotné
rozpočty stavebních prací. V současné době nemáme výběrové
řízení ještě kompletně ukončené,
probíhá kontrola všech dokumentů. Nejnižší nabídka dosahuje výše
59.155.554,- Kč včetně DPH. Tato
cena je cca o 3,5 milionu vyšší, než
byla cena projektovaná. Je to samozřejmě způsobeno obrovským
nárustem cen stavebních materiálů během posledního roku, ale dle

mého názoru je to vzhledem k současnému vývoji cen cena rozumná.
V současné době připravujeme
veškeré potřebné doklady, které
musíme do konce února zaslat na
ministerstvo. Bohužel díky absenci schváleného státního rozpočtu
nebude prozatím zasedat výběrová komise ministerstva a tudíž se
nebude o dotacích rozhodovat.
Předpokládáme, že by o dotacích
mohlo být rozhodnuto nejdříve
v dubnu. Na Ministerstvu zemědělství je možnost získání dotací až ve
výši 70% nákladů stavby. Po vydání
rozhodnutí jsme připraveni žádat
o dotace na Jihomoravském kraji,
který nabízí spolufinancování projektů až do výše 10 mil. Kč. I kdyby
se nám podařilo získat dotace v maximálních možných částkách, jsem
přesvědčen o tom, že si obec bude
muset na financování projektu zajistit i nějaký menší bankovní úvěr.
Tento připravovaný projekt
bude bezesporu největší obecní investicí za poslední roky. Kdy přesně
stavba začne, nejsem schopen vám
v současnosti sdělit. Samotná výstavba by měla trvat 500 kalendářních dnů od zahájení stavby. Osobně se domnívám, že výstavbu ČOV

obec potřebuje. Dnes je totiž každý
vlastník nemovitosti povinen být
schopen doložit dva roky zpětně,
jak likviduje odpadní vody. Dle současné legislativy je možné likvidovat odpadní vody pouze vyvážením
jímek na ČOV (tohle může provádět
pouze společnost oprávněná s odpadními vodami nakládat – v našem případě VaK Hodonín), nebo
provozovat domácí ČOV. Když se
rozhlédnu po obci, jak kdo odpadní
vody likviduje, tak se domnívám, že
bych majitele, kteří odpadní vody
likvidují předepsaným způsobem,
spočítal na prstech jedné ruky. Po
vybudování ČOV bude samozřejmě
nutné, aby majitelé domů odváděli
odpadní vody přímo do kanalizace
bez použití jakýchkoli jímek.
Kanalizaci v obci v současné
době provozuje společnost VaK
Hodonín a je předpoklad, že bude
provozovatelem i ČOV. Tato společnost vybírá samozřejmě stočné.
Toto stočné zůstane ve stejné výši
i po vybudování ČOV, protože se
jedná o cenu regionální, která je
stejná pro všechny obce a města,
kde kanalizaci a ČOV provozuje
jmenovaná společnost.
Pavel Planeta, starosta

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 8. – 9.10.2021 V OBCI ŽELETICE
počet zapsaných voličů
počet vydaných úředních obálek
počet odevzdaných úředních obálek
počet platných hlasů
volební účast
1 – Strana zelených
3 - Volný blok
4 – Svoboda a přímá demokracie
5 - ČSSD
8

432
279
279
277
64,5 %
5 hlasů
4 hlasy
27 hlasů
9 hlasů

8 – Trikolora Svobodní Soukromníci
10 – Hnutí Prameny
12 – Přísaha
13 – SPOLU - ODS,KDU-ČSL,TOP 09
14 – Senioři
17 – Piráti a starostové
18 – KSČM
20 - ANO 2011
21 – Otevřeme Česko normálnímu životu
22 – Moravané

4 hlasy
1 hlas
15 hlasů
92 hlasů
1 hlas
36 hlasů
14 hlasů
66 hlasů
1 hlas
2 hlasy
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Oprava Pomníku padlých
Od roku 2020 jsme prováděli postupné opravy kamenných křížků v obci a v loňském roce byla na řadě
oprava Pomníku padlých. Tento pomník vybudovali
místní občané v roce 1938 na památku padlých v 1.
světové válce a jako připomínku 20. výročí vzniku Československé republiky. Pomník je z pískovce, proto potřebuje pravidelnou údržbu a jeho poslední oprava se
uskutečnila v roce 2012.
Během oprav mě volal kameník, jestli náhodou nemáme někde napsaný ruskojazyčný text z pomníku,
protože nemohl některá písmena rozluštit. Vzpomněl

jsem si, že máme historickou fotografii pomníku v muzeu, tak jsem pro ni zašel. Až na základě této fotografie
jsem si uvědomil, že pomník původně vypadal trochu
jinak, než vypadá dnes. To, že se v 80. letech měnila
deska se jmény padlých vojáků, byla známá informace, protože původní deska byla ve špatném technickém stavu. Zajímavější je, že dříve na pomníku nebyly
ruskojazyčné nápisy a i letopočty na něm byly jinak.
K těmto úpravám došlo zřejmě po 2. světové válce.
Když půjdete někdy kolem, zastavte se podívat.
Pavel Planeta, starosta

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem občanům, kteří finančně přispěli do
Tříkrálové sbírky. Sbírka letos probíhala opět bezkontaktně. Do dvou kasiček umístěných na poště
a v kostele se vybralo úctyhodných 21.110,- Kč.
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Dodavatel poslední instance
V říjnu se určitě nemálo domácností vlivem ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy dostalo do situace, že jim elektřinu a plyn začal dodávat tzv. Dodavatel
poslední instance (DPI). Tento dodavatel chrání zákazníky v případě úpadku jakéhokoli dodavatele energií.
Začne v případě potřeby okamžitě dodávat elektřinu
nebo plyn a zákazník je tím automaticky chráněn před
přerušením dodávek.
Pro naši oblast je dodavatelem poslední instance
pro elektřinu společnost E-ON, u plynu se jedná o společnost Innogy. Dodávka v režimu dodavatele poslední instance trvá nejdéle 6 měsíců, do té doby musí zá-

kazník uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, jinak by
hrozilo přerušení dodávek energií, případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru – tohle by pak
představovalo pro odběratele velký problém.
Pokud se snad ještě někdo z vás nachází v režimu
DPI, najděte si co nejdříve dodavatele energií nového
se stabilní cenou. Bohužel současné ceny energií jsou
vysoké, ale ceny v režimu DPI jsou ještě vyšší, což poznáte při vyúčtování. Jestli by někdo potřeboval s tímto problémem poradit, přijďte klidně na obec, nebo se
ozvěte telefonicky, pokusím se vám pomoci.
Pavel Planeta, starosta

Slovo senátorky
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. Opět
jsme se potýkali s projevy sucha, přívalovým deštěm
a přibyl další přírodní jev - tornádo. To naše území zasáhlo a značně poznamenalo. Děkuji všem, kteří se
jakkoli zapojili do pomoci s odklízením škod způsobených tornádem.
Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni s ním bojujeme, jak je jen v našich silách. Děkuji všem a zejména
zdravotníkům, kteří pomáhají zvládat tuto pandemii.
Přeji vám do nového roku co nejméně problémů,
mnoho úspěchů, úsměvů a především hodně zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko,
Ministryně životního prostředí

Kompostér do každé rodiny
Jak už jistě víte, zapojila se naše obec do projektu předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), v rámci kterého jsou do jednotlivých
domácností rozdávány domovní kompostéry. Cílem
projektu je snížení množství bioodpadu vyváženého
na kompostárnu a tím samozřejmě i úspora výdajů.
Domácí kompostování je schopen zvládnout každý
z nás.
Základní informace o tomto projektu a možnosti
získání kompostéru obdržely všechny domácnosti
do svých schránek. V srpnu jsme na farním dvoře vydávali kompostéry všem občanům, kteří o ně projevili zájem. Do konce roku 2021 jsme vydali 120 ks kom10

postérů, takže nám zůstává ještě 80 ks. Kompostéry
je nutné z hlediska splnění podmínek dotace rozdat
do domácností do konce června 2022. Z tohoto důvodu mají všichni, kteří se doposud nerozhodli, zda
chtějí kompostovat, možnost požádat o kompostér
do konce března 2022. Pokud máte o domácí kompostér zájem, vyplňte formulář žádosti o poskytnutí
domácího kompostéru (k vyzvednutí je v kanceláři obecního úřadu nebo je ke stažení na webových
stránkách obce) a podepsanou žádost odevzdejte na
obecní úřad. Od dubna pak budeme rozdávat zbylé
kompostéry těm, kteří požádali a chtějí více kusů.
Pavel Planeta, starosta
Rok 2022
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Místní hřbitov – upozornění
Chtěl bych touto cestou upozornit všechny nájemce hrobových míst na hřbitově, že v případě pohřbení, nebo uložení urny na hřbitově je nutné před samotným úkonem navštívit kancelář obecního úřadu
a vyžádat si zde souhlas s pohřbením nebo uložením
urny. Obec jako správce veřejného pohřebiště má za
povinnost evidovat, kdo a kde byl pohřben. Povinností všech nájemců hrobových míst je toto správci
pohřebiště nahlásit. Bez souhlasu správce pohřebiště

byste neměli nikoho pohřbívat ani zde ukládat urnu.
Zároveň po vás budeme požadovat v případě pohřbení doložení Listu o prohlídce zemřelého a v případě uložení urny Doklad o zpopelnění.
Všechny tyto povinnosti jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště, který platí od 1.1.2020, ale doposud si mnoho nájemců hrobových míst své povinnosti neplní a vyřizujeme potřebné dokumenty zpětně.
Pavel Planeta, starosta

Problematika odpadů v obci
Nerad bych se opakoval, protože o problematice odpadů píšu
snad v každém zpravodaji, ale myslím si, že je potřeba neustále některé věci opakovat a připomínat.
Především je potřeba, abychom třídili odpad. Je mně trochu smutno,
když ve čtvrtek večer vidím před
nějakým domem řadu popelnic
naplněných plasty nebo papírem.
V naší domácnosti odpad třídíme
a kdybychom neměli doma malé
dítě, díky kterému máme v popelnici plínky, tak bychom měli popelnici skoro prázdnou. K třídění
odpadu využíváme barevné tašky
na odpad, které si můžou zájemci
zdarma vyzvednout na obecním
úřadě. Během posledních dvou let
se stalo obrovským hitem třídění
jednorázových rukavic do kontejneru na plast. Tyto rukavice jsou
vyrobeny z gumy nebo latexu,
takže nemají s plastem nic společného, a tudíž je prosím vyhoďte
doma do popelnice do komunálního odpadu.
Již dnes jsou zákonem stanoveny limity množství komunálního
odpadu na obyvatele. Pokud se do
těchto limitů s množstvím odpadů vejdeme, platíme za uložení na
skládce tzv. sníženou cenu, pokud
Rok 2022

limit překročíme, budeme platit
plnou cenu. V roce 2021 byl limit
200 kg komunálního odpadu na
osobu, snížená cena byla 500,- Kč
za tunu odpadu, plná cena byla
800,- Kč/t. V roce 2022 se limit snížil na 190 kg/osobu a plná cena se
zvýšila na 900,- Kč/t. Každý další
rok se bude množství odpadu o 10
kg/osobu snižovat a cena o 100,Kč/t zvyšovat. Od roku 2025 také
začnou platit normativy na množství vytříděného odpadu. Od tohoto roku bychom měli z celkového
množství komunálního odpadu
vytřídit minimálně 60% odpadů,
od roku 2030 to má být už 65%,
atd. Abychom zvýšili podíl tříděného odpadu, navýšíme během
roku počty kontejnerů na tříděný
odpad - především
plast a papír. Také
bychom chtěli vybudovat nové místo na
kontejnery u lesa.
Dalším problémem, na který bych
chtěl upozornit, je
třídění bioodpadu
na hřbitově. Pořídili
jsme tam hnědou
popelnici na bio odpad. Bohužel někteří

návštěvníci hřbitova asi neumí číst,
protože do popelnice hází plastové nebo skleněné kalíšky a přitom
vedle mají na tyto věci dostatečně
velký kontejner.
Do kontejnerů na stavební suť
za statkem hází někteří občané
úplně všechno, především to, co
tam nepatří – plastové pytle a kýble, dřevo, železo nebo zeminu.
Nedávno tam nějaký dobrák vyvezl velké množství pytlů se ztvrdlou
maltou nebo lepidlem. Díky těmto
věcem mám velký problém, protože takový odpad, který patří do komunálního odpadu, nám nechtějí
na recyklační lince převzít. Dávejte
prosím do kontejnerů jenom to, co
tam patří – cihly, beton, kamení,
nebo budou kontejnery zrušeny.
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Informace naleznete na tabuli, která je umístěna vedle kontejnerů.
Posledním problémem, u kterého bych se chtěl zastavit, je místo
na větve v Želítce. Již dříve jsem
psal, že je možné zde vozit větve,
nebo podobný dřevěný odpad.
Někteří občané to pochopili opět
trochu jinak, udělali si zde skládku
všeho možného. Především zde
nevozte trávu a jiný zelený odpad.
Tohle opravdu při pálení nechce
hořet.
Na tomto místě bych také rád
upozornil všechny podnikatele

v obci, především OSVČ, že odpad,
který vzniká při jejich podnikatelské činnosti, by si měli likvidovat
sami na své náklady a nevyužívat
k tomu obecní systém. Toto upozornění se týká i ukládání odpadů na sběrném dvoře společnosti
EKOR v Kyjově.
Pro zajímavost uvádím, že
v roce 2021 měla obec v odpadovém hospodářství celkové příjmy
346 tisíc Kč – jedná se o poplatky
od občanů a o příjem od společnosti EKO-KOM za množství vytříděného odpadu. Na druhé straně

jsme měli celkové výdaje na likvidaci všech druhů odpadů 431 tisíc Kč. Pokud tato čísla porovnáte,
zjistíte, že obec musela ze svého
rozpočtu vydat na likvidaci odpadů navíc 85 tisíc Kč. Snahou obce
je poskytnout všem občanům
kvalitní servis při svozu a likvidaci
odpadů. Na druhou stranu obec
očekává vaši pomoc, spolupráci
a pochopení. Proto prosím třiďte odpad, ale třiďte tak jak se má,
aby nám to nepřinášelo více práce
a starostí, než užitku.
Pavel Planeta, starosta

Kyjovské Slovácko v pohybu – vaše MASka
Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými aktivitami v regionu objevil nový pojem MASka. Někteří z vás ale možná dodnes neví, co jiného než maškarní maska, či obličejová maska či maska, za kterou
se občas člověk potřebuje schovat, si mají přestavit.
Možná jste si také všimli našeho loga – slováckého
klobúčku, kterým jsou označeny námi podpořené
projekty a rovněž nevíte, co je pod klobúčkem. Tak
právě pro ty z vás si dovolím malé vysvětlení, protože činnost MASky se vás všech nějakých způsobem
může dotknout. Spolek Kyjovské Slovácko v pohybu
je jednou ze 180 tzv. MASek (Místních akčních skupin), které působí ve venkovských oblastech ČR a podílí se na jejich rozvoji. Kyjovské Slovácko zahrnuje 45
obcí kolem Kyjova, je tedy i vaší MASkou.
Spolek Kyjovské Slovácko byl založen
před dvaceti lety skupinou nadšenců,
kteří se chtěli podílet na zlepšování kvality života na Kyjovsku a využít možností
blížícího se vstupu do EU. Postupně se
z nich vypracoval tým profesionálů, který nadále plní poslání spolku s mottem:
„Společně s místními se podílíme na rozvoji
našeho regionu“.
Svou činností přineslo na Kyjovsko více
než 250 000 mil. Kč a podpořilo více než
350 projektů obcí, drobných podnikatelů,
spolků, škol a farností.
Spolu s ostatními členy týmu však věřím, že jste o nás a našich aktivitách při12

nejmenším slyšeli, či se jich přím účastnili, ať už jako
žadatelé, či jako účastníci akcí.
CO DĚLÁME
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – prostřednictvím získaných prostředků z EU fondů PRV
(Program rozvoje venkova), IROP (Integrovaného
regionálního operačního programu), OPZ (Operační
program Zaměstnanost) podporujeme projekty obcí,
malých podnikatelů, spolků, farností.
MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporuje zlepšování kvality vzdělávání a technického zázemí škol a školek.
CSS – Centrum služeb pro obce – díky projektu

Rok 2022
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Svazu měst a obcí podporujeme spolupráci obcí, přípravu a realizaci společných projektů a rozvoj místní
ekonomiky.
TAS – jsme členem Turistické asociace Slovácko a podílíme se na rozvoji cestovního ruchu, např. zavedením
regionální značky Slovácko - regionální produkt.
Animace území – podněcujeme nové nápady, konzultujeme projekty, propojujeme partnery, motivujeme, vzděláváme, publikujeme, pořádáme vzdělávací
a kulturní akce a další.

- můžete se stát členem MAS
- můžete se stát našim kritikem či oponentem
Tím vším můžete napomoci k rozvoji vašeho regionu!
Dveře naší kanceláře jsou Vám otevřené.
Těšíme se na spolupráci!
Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Anna Čarková, předsedkyně

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
- můžete získat podporu na uskuteční svého nápadu a realizaci projektu
- můžete podat námět k činnosti MAS
- můžete se se stát členy některé pracovní skupiny
- můžete se podílet na organizaci akcí MAS

Stavební vývoj a přestavba naší obce
Už v zápisech našich kronikářů se dočítáme, jak se měnil vývoj
a přestavba rodinných domů v Želeticích. V pamětní knize z roku
1923 popisuje tehdejší kronikář
Jan Kučera č. 80 výstavbu v obci
takto: „V široké ulici zvané Dědina se těsně vedle sebe rozkládají
selské grunty. Na severní straně
dosud se zahrádkami oplocenými
dřevěnými plůtky před domy. Ale
všechny rolnické domy už pozbyly
svého starobylého rázu, hovíce potřebám a způsobům časů nynějších a majíce vzhled nadobro zmodernizovaný. Tvrdá krytina střech
a mnohé jiné známky ukazují na
majetnost, kdežto slaměné střechy na starobylých domcích viděti
jen tu a tam v části chalupnické.“
V posledních 30 – 40 letech
jsme mohli vidět mizet poslední
selská stavení, např. dům č.p. 2,
č.p. 4, č.p. 8, č.p. 9 nebo v nedávné
době č.p. 65. Domy dříve selské se
bourají, upravují nebo přestavují
na soudobá standartní bydlení,
avšak většinou zachovávají rozměRok 2022

ry a tvary, jež jsou úměrné prostře- dových domků. Sdružila se skupina
stavebníků a přistoupila na projekdí venkovských ulic.
Založení vesnic dříve bylo pře- ty těchto domů. Domy se odlišují
vážně ulicové, selské usedlosti barevnou fasádou a individuálními
tvořily jádro obce a domkařská doplňky. Jsou postaveny těsně vestavení je doplňovala. Starší domy byly
později přestavovány na řadové domy.
Obytnou část měly
do ulice a hospodářskou kolmo k ní.
V usedlosti muselo
být pamatováno i na
nutný průjezd pro
vozy.
V 70. a 80. letech
minulého století se
na trati Stráně v ulici
u lesa stavělo podle
projektů odpovídajících vkusu tehdejších
stavebníků a poplatných tehdejší době.
Na začátku 90. let
minulého století se
v části k Želítkám uvaKronikář Jan Kučera
žovalo o výstavbě řa13
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dle sebe podle stejného projektu.
Takto bylo v Želeticích postaveno 8
domů.
V posledních třech letech, po
vykoupení pozemků a vybudování

silnice a inženýrských sítí v lokalitě
u lesa, se přistoupilo k individuální
výstavbě rodinných domků. Zde
už je ale každý dům jiného stylu.
Historický ráz vesnice je pozmě-

ňován nebo docela přetvářen již od
doby kolektivizace vesnic a dnes
nezpochybnitelnými požadavky na
kvalitu bydlení zcela změněn.
Marie Valianová

Jak se dává první pomoc na hodech? Hlavně rychle!
Čas hodů u nás v Želeticích,
v létě, v červenci na svatého Jakuba, to je oblíbený čas nejen pro
většinu našich místních občanů,
ale taky pro přespolní, známé,
příbuzné a hlavně mladé, kteří se
o tomto víkendu sjedou do naší
dědiny. V dědině se uklízí už dlouho dopředu, v obchodě se už dlouho před hody dají objednat knedle,
trubičky i další potraviny, abychom
náhodou v tuto dobu netrpěli hladem. Ale opak je pravdou. Maminky, babičky a místní hospodyňky
připravují, vaří a chystají to nejlepší, co na hody může být. Krojovaná
chasa pilně nacvičuje týdny taneč14

ky, písně, ale i připravuje barevné
papírové květy a mašle. V dědině
se prostě o tomto víkendu rozvíří
prozatím, nebo jako vždy, klidný
chod života všech místních obyvatel. Rádi potkáváme právě ty, které
jsme tu dlouho neviděli, divíme se
tomu, jak kdo zestárnul nebo třeba přibral, divíme se tomu, jak ty
děti, co jsme je viděli na hodech
před rokem zase ale vyrostly. Do
ulic vyráží hlavně mladé rodiny
s dětmi a kočárky nebo i cizí lidé,
kteří se přijeli do Želetic na hody
jen podívat.
Vyvrcholením těchto našich
krojovaných hodů je pak nedělní

obchůzka krojované chasy po dědině pro stárky, povolení hodů starostou a následné veselí pod májů
na hřišti. Stejně tak tomu bylo i letos. Program našich hodů jako by
byl vytištěný přes kopírák po několik let stejně dopředu i nazpět. Pak
si ale v naší paměti uložíme nebo
nám utkví něco, čím si budeme
připomínat třeba to, že se jednalo
právě o hody v roce 2021. Může
to být třeba to, že na hody pršelo,
jaká rekordní byla návštěvnost na
koště vín, kdo dělal stárky, kdo se
s kým pobil, jestli se někdo pokusil ukrást máju a podobně. Takto
mi nejspíš utkví v paměti letošní
Rok 2022
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hody, myšlenkou – jak se podává
na hodech rychlá pomoc.
Stála jsem před budovou obecního úřadu, kde se pomalu, ale vesele a s výskotem blížila krojovaná
chasa s kapelou, zpěváky i ostatními krojovanými. Program probíhal
jako každý rok. Projev starosty, kapela vyhrává, zpěváci zpívají, chasa
verbuje, krojované páry se prohání
v kole. Když v tom se nečekaně ke
mně přiblížil jeden z krojovaných
členů této hodovní výpravy. V místech poklopce si oběma rukama
přidržoval nenápadně vyplétaný
sotůrek s vínem a skoro šeptem
pronesl: „Paní starostová, já potřebuju pomoct.“ Nemám ráda toto
oslovení, ale v ten moment jsem
to hlavně pochopila. V hlavě se mi
promítnul rychlý a veselý verbuňk,
který proběhl právě před pár minutami. Následky tohoto oblíbeného chlapského tance zakrýval
právě vyplétaný sotůrek. „Neboj,
to opravíme.“ Odpověděla jsem
jednoduše. „Stačí jen sehnat černou nit a jehlu.“ „Stačí jen spínací
špendlíky.“ Dodal krojovaný člen
hodovní výpravy. „Jen musíme
jednat rychle.“ Zkusila jsem zazvonit v nejbližším domě u obecního
úřadu u Vaclů, ale nikdo neotevíral. Naproti přes ulici jsme si všimli
v okně paní Macháčkové. A už se
konalo. Za chvilku už jsem já i dotyčný postižený stáli v kuchyni
u paní Macháčkové, která z krabičky vybírala a ochotně hledala rychle spínací špendlíky. „Na šití není
čas. Stačí špendlíky.“ Pronesl hoch.
Oběma rukama se snažil držet pohromadě to, co u kalhot nedrželo.
„Promiň, ale ruky pryč, jinak ti
to nespravím.“ Pronesla jsem stojíc před krojovaným v hlubokém
předklonu. V ten moment jsme
asi tvořili docela komickou dvojici a možná i návštěva ve vedlejší
Rok 2022

místnosti u paní Macháčkové přestala sledovat dění venku z okna.
U nich v kuchyni byl taky zajímavý
program. „Myslím si, že si dnes už
v těchto kalhotách nezacifruješ
a taky bych asi nedělala prudké
pohyby a nesedala si, jinak hrozí
úraz mnohem horší.“ Radila jsem
dotyčnému při odchodu od Macháčků. „No, to můžete klidně zapsat i do kroniky, paní Planetová.“
Stačil ještě pronést tento hodovní
nadšenec, který už nemyslel na nic
jiného, než aby mu ostatní s průvodem neutekli na hřiště. „To víš,
že jo. Když mi připravuješ takové
nečekané hodovní zážitky, budeš
tam!“
To nedělní odpoledne jsem už
toho folklorního nadšence viděla
jen v dálce, vždy na tanečním parketu. Myslím, že si letošní hody dostatečně užil, jako všichni ostatní,
to bylo vidět. Vždyť na hodech se
může stát sto jiných i horších věcí
než to, že prasknou „gatě“. Důležitá
je ovšem ta „rychlá první pomoc“.
Ovšem rychlá první pomoc na
hodech může mít mnoho podob.
Stála jsem na silnici u hřiště, když
v tom kolem mě doslova prosvištěla na vysokém kole místní zná-

má. Na sobě měla elegantní hezké letní šaty, takže spolu s kolem
tvořili pár, který k sobě právě moc
neladil. „Co jste doma zapomněli?“ stačila jsem ještě po pozdravu
na dotyčnou zavolat. „Ale, musím
rychle přivézt naší mladé náhradní
boty ke kroji.“ Stačila ještě odpovědět s vlajícími šaty na kole maminka oné krojované. Taky jednala
v rámci první pomoci. Na hřišti prý
chytla do ruky první kolo, které viděla, prý ani neví, čí je, ale za chvilku bude zpátky.
Nebo kolik z nás si ale povšimlo
při placení vstupného to nedělní
odpoledne u hřiště malého kamínku, kterým si takto v rámci první
pomoci pomohla paní Horáková,
když se jí na nerovném chodníku
kýval stůl pod slunečníkem? Kamínkem si zapřela kymácející se
nohu u stolu. Stačí se jen dobře dívat kolem sebe a nemusí to být jen
a právě o hodech…
A abych nezapomněla dodat,
v pondělí jsem poslala paní Macháčkové zalepenou obálku se
spínacími špendlíky. Na obálce byl
malý nápis: Děkujeme za první pomoc paní Macháčková!
Irena Planetová
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Rok 2021 ve farnosti
Poslední roky jsme začínali ve farnosti Tříkrálovou
sbírkou malými koledníky. V roce 2021 se poprvé z důvodů protiepidemických opatření uskutečnila sbírka
bez koledníků. Ze stejných důvodů byl zrušen Farní
ples i Farní dvorní slavnost. Uskutečnilo se ale odložené biřmování, tedy uvedení do duchovní dospělosti.
Biřmování proběhlo v sobotu 12. června a udělil jej
pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. V létě na
faře a ve farní zahradě opět proběhl Farní tábor. Místní charita se zapojila do sbírek na pomoc postiženým
tornádem. Tímto chceme poděkovat všem občanům
za příspěvky do sbírky a také všem brigádníkům, kteří
osobně jeli pomáhat.
V kostele se nám podařilo zrekonstruovat největ-

ší obraz sv.Jakuba. Opravu provedl mistr restauratér
pan Bohumil Bortlík. Při rekonstrukci jsme zjistili, že
autorem tohoto obrazu byl František Sequens, význačný malíř církevních obrazů.
Chceme poděkovat rodině Spurných za opravdu
krásný vánoční stromek do kostela. A také manželům
Planetovým za zapůjčení velkého betléma. Ale největší dík patří nově vzniklému chrámovému sboru za
krásné zpěvy v době adventní i vánoční.
Doufám, že se opět setkáme na Farní dvorní
slavnosti, která by se měla tento rok konat v sobotu
25.června. Co nás čeká v roce 2022 nevíme, ale doufáme, že nás bude provázet víra, naděje a láska.
Jiří Bělohoubek

Myslivecký spolek Želetice
Na rok 2021 jsme s ohledem na
covidovou situaci plánovali méně
akcí než v letech předešlých.
V únoru proběhlo obvyklé sčítání zvěře, které je podkladem pro
plán chovu a lovu vypracovaný
hospodářem MS. Tento dokument
vyhodnotí a schválí místně příslušný odbor životního prostředí a odvíjí se od něj další činnost MS.
Jarní lockdown nás vedl k vycházkám do přírody, opravám posedů, krmných zařízení pro drobnou
zvěř a tlumení škodné. Škodná se
v naší honitbě vyskytuje v poměr16

ně hojném počtu. Je to jeden z faktorů, který vede k neuspokojivému
stavu drobné zvěře. Jsme tedy rádi,
že je v našich řadách člen, který se
jejímu tlumení věnuje velmi intenzivně a úspěšně. Naše honitba se
nachází v koroptví oblasti a proto je
zde povolen i odlov jezevce.
Z důvodů dodržení protiepidemiologických opatření jsme letos
zrušili obvyklé střelecké závody,
prostor střelnice bylo ovšem třeba
udržovat jako obvykle.
Na podzim jsme měli povoleny
dva hony, z důvodu nízkých stavů

drobné zvěře jsme ale jeden zrušili.
Vzhledem k nákazové situaci je
těžké plánovat akce s ročním předstihem – jistotou nám zůstává přikrmování zvěře v zimním období,
průběžné tlumení škodné a údržba
mysliveckých zařízení.
Na závěr bych chtěl poděkovat
našim tradičním sponzorům, manželům Slováčkovým za darované
obilí, kterým v zimě přilepšujeme
drobné zvěři.
S přáním všeho dobrého do nového roku 2022,
Ladislav Kučera, předseda MS Želetice
Rok 2022
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Mužský sbor
Rok 2021 byl opět rokem Covidovým. Přesto jsme se po částečném uvolnění zúčastnili několika
akcí. Tou první jsou Otevřené sklepy Kyjovska. V létě pokračují otevřené sklepy v Hovoranech a v Šardicích.
Stihli jsme slavné Svatojakubské hody, následně i sobotní hody
v Dražůvkách a pozvání na stavění
máje v Kyjově-Nětčicích. Někteří
z našich členů pomáhali i u kácení
máje na náměstí v Kyjově.
Podzim, to je Svatý Martin v Hovoranech a také jsme provázeli Farmářské trhy ve vinařství Spielberg
v Archlebově. Tradičně obcházíme
i na Sv.Mikuláše a po Štěpánské

Rok 2022

koledě. Zazpívali jsme několik ko- zpěvu. Třeba s naším Mužským
led u kostela po mši svaté na Štěd- sborem.
rý den a rok končíme u Vánočního
Jiří Bělohoubek
stromu, tentokrát nás doprovázeli
Galánečky ze Sobůlek. Sluší se
poděkovat farnosti za půjčování
místní fary na zkoušky. Netradiční
byla účast na akci Pohádkový les.
Trojice vodníků by byla ozdobou
každého rybníku.
Tolik malé ohlédnutí za rok
2021. A co nás letos čeká? Doufáme, že se opět budou moci bez
omezení pořádat kulturní akce
v obci a uskuteční se odložený
Sjezd rodáků. A tak Vám přejeme
do Nového roku hlavně hodně
zdraví, radosti a ať je Vám vždy do
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Letos jsme už dvakrát vypálili…
Etapy života každého z nás by
se daly rozdělit podle mnoha kritérií, například podle věku, podle
doby, ve které žijeme, podle ročního období nebo třeba i podle
našich možností a úkolů, které si
dáváme jako předsevzetí do budoucna. Někdo studuje, někdo
chodí do práce, starší si užívají zaslouženého odpočinku. Jednou
slavíme narozeniny, jindy Vánoce
nebo jiné svátky. Tak, jak to život
přináší. Snažíme se dívat a vidět
svět i okolí pozitivně a s pozitivním
myšlením. Ale nikdo z nás se občas
nevyhne nemoci, problémům, starostem nebo i myšlenkám, které
nám v noci nedají spát. Toto všechno ale můžeme alespoň částečně
sami ovlivnit.
Jsou ale v životě situace, na které se připravit nedá. Těžké zkoušky,
neštěstí, katastrofy, nemoci, úrazy nebo nehody. Své o tom jistě
ví rodina Paterova. Celá obec ví
o velkém požáru, který zasáhl nečekaně jejich dům na začátku roku
2021. Ještě dnes mi v uších zní sirény a houkačky z hasičských aut,
které celý den, kdy došlo k tomu-
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to velkému požáru, naší dědinou
projížděly.
Od té doby uteklo už spoustu
času, a jak jsem zjistila, téměř po
roce se této rodině podařilo už do
svého domu vrátit a znovu se nastěhovat. Myslím si, že je těžké si
představit, čím vším si člověk nebo
rodina projde, pokud má za sebou
takovou zkušenost jako právě Paterovi.
Nechci vracet vaše vzpomínky na začátek tohoto hrozného
požáru, ale určitě bude všechny
zajímat, co bylo příčinou tohoto
neštěstí?
Od jedné nejmenované firmy
z Dubňan jsme si před lety nechali postavit na zakázku krk i s komínem. V blažené nevědomosti,
že krb splňuje všechny podmínky provozu, jak po technické, tak
bezpečnostní stránce (ČSN normy a jiné). Jak se později ukázalo,
normy, podle kterých byl tento
krb i s komínem postaven, už v té
době byly několik let zastaralé,
tudíž zrušeny a nahrazeny novými. Komín byl 2x lomený, kdy

i po vyčištění se v lomech udržovaly nějaké spaliny, ale hlavně
byl v těsné blízkosti střešních latí
a trámů viz. Správa kominického
mistra. Tudíž slovy kominického
mistra z Brna, nezáleželo na tom
jak, ale kdy.
Díky Bohu se nikomu z vaší
rodiny nic nestalo. Jak jste se
vlastně o tom, co se u vás děje,
dozvěděli a kdo jako první přivolal pomoc?
Kolem 14 hodiny mně volal
syn Tomáš, že v podkroví pravděpodobně hoří, jde vidět dým, tak
jsme mu řekli, ať rychle vyběhne
ven a zavolá hasiče, že je zavolám
taky.
Musel to být hrozný šok, když
jste se dostali domů a viděli jste
co se u vás doma děje. Sama si
neumím představit, jak bych
v ten moment reagovala. Na
místě už byli určitě hasiči. Jak
se zpětně díváte po organizační
stránce na první pomoc a zásah
hasičů, kteří dorazili?
Když jsme přijeli do Želetic, už
na křižovatce od Provazníků stála
hasičská auta, tak jsem zaparkoval auto až v Nenkovicích u bývalého zdravotního střediska. Když
jsme vyšli na kopec před dům,
viděli jsme, že 1/3 střechy je už
propadlá, další třetina střechy
už byla bez krytiny s ohořelými
trámy. Všude plno hasičů, policie
a jiných lidí. Prostě obrázek, který
vidíte v televizi ve zprávách a říkáte si, že vám se to stát nemůže,
protože vám krk přece dělala firma. Co se týče organizace a zásahu hasičů, myslíme si, že byl pravděpodobně velmi profesionální.
Rok 2022
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Co všechno jste postupně museli řešit v tento první den, kdy se
podařilo oheň uhasit?
Ještě během dohašování jsem
volal na pojišťovnu, pak jsme řešili
s Policií, že z dosavadního šetření
vylučuje úmyslné zapálení, pak řešíte kde se vyspat, i když celou noc
nespíte. Hlavou se vám honí tisíce
myšlenek. Ale to první vám zůstává pořád v hlavě, že kdyby Tomáš,
náš syn, který měl online výuku
a v tu dobu přestávku, si na chvíli
zdřímnul, tak tam zůstal. Naštěstí
zachoval duchapřítomnost a utíkal
k nejbližším sousedům o pomoc.
Tím nám zachránil velkou část majetku a hlavně sám sebe. Tuto věc
máte dnes a denně v hlavě a říkáte
si, proč jsem tady nebyl!
Nejbližší rodinu máte v Želeticích, ta vám poskytla pomoc a zázemí, ale už hned od začátku se
vám snažili pomoct i místní chlapi a hasiči. Slyšela jsem, že místní
hasiči byli první, kteří hned mezi
sebou uspořádali první finanční
sbírku na pomoc pro vás a taky
se účastnili a pomáhali při odklízecích pracích. Bylo to tak?
Ano je to tak. Ale nejenom
chlapi, hasiči, ale taky spousta
žen (abychom na ně nezapomněli) nám pomáhali jak v prvních
dnech po požáru, při odklízecích
pracích, tak někteří při rekonstrukci. Nemůžeme všechny jmenovat,
protože bychom určitě na někoho
zapomněli, a to bychom nechtěli.
Proto ještě touto cestou bychom
chtěli všem bez ohledu na to jak,
kdy a čím nám pomohli, moc poděkovat.
Kdo a co vám nejvíce pomohlo
v prvních týdnech po požáru? Co
všechno jste museli rychle zajistit a zorganizovat? Byl leden, o to
Rok 2022

horší to bylo asi i s vysoušením
domu.
S vysoušením domu nám pomohl pan starosta, který sehnal
vysoušečky, obec nám zajistila taky
velký kontejner na odpad. Daleko
zajímavější byla komunikace s úřady, pojišťovnou a na to navazující
správou od hasičského sboru. Jenom pár perliček pro čtenáře např.:
Výluky z pojištění, to jsou odstavce
ve všeobecných podmínkách pojištění, kde se píše ve článku 7) odst.
1d, že toto pojištění se nevztahuje na škodné události v důsledku
vady, kterou měla pojištěná věc již
v době sjednání pojištění, a která
měla či mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému, bez ohledu
na to, zda byla známa pojistiteli.
Laicky řečeno já jako uživatel krku
a komínu postavené firmou jsem
měl vědět, že tento výrobek nesplňuje normy a jiné věci s tímto
spojené a nyní cituji z e-mailové komunikace s pojišťovnou, která mi
odepsala: vždy je odpovědný pojištěný, i když má potvrzení, že nějaká
věc „byla v pořádku“ tato výluka je
z tohoto pohledu dost tvrdá. Konec
citace. Netuším, jak jsme mohli vědět, že krb a komín něco nesplňuje, když jsme měli všechny dokumenty od firmy dodané s tím, že je
všechno v pořádku a podle norem.
Další absurdita byla, když pojišťovna nestále trvala na základě
svých brožurek na tom, abychom
hned dodali Revizní zprávu o funkčnosti topného systému, i když od
nás měli asi 20x odeslánu zprávu,
že topný systém v našem domě je
poškozen tak, že se musí vyměnit
všechny radiátory v podkroví (cca
7 kusů), a poté teprve udělali celkovou revizi topného systému. A toto
byl jeden z mnoha a mnoha důvodů, kdy první záloha na opravu
doma byla poslána z pojišťovny asi

po 5 měsících po nahlášení požáru
a celková částka byla krácena několika desítkami %, i když jsme poslali
všechny dokumenty zadané pojišťovnou, prostě jako bylo psáno, za
vše může pojištěný! Mezi tím jsme
řešili s úřadem práce žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Když
jsme poprvé přišli na úřad, tak paní
za přepážkou nám řekla, že takový
případ ještě neřešili, což je těžko
uvěřitelné, pak nám bylo řečeno, že
k těmto žádostem sahají většinou
podvodníci, aby přišli k penězům,
ale většinou prý žádost ani nepodají. No čučel jsem na tu paní jak
virus do lékárny. Paní si zřejmě myslela, že s těmito penězi, o které jsem
přišel prosit, si vytapetuju WC, které
ještě nefunguje po požáru a nekoupím si z nich obutí a ošacení pro
syny, o které přišli při požáru. Pak
nám byl předložen tiskopis žádosti,
kde jsme měli vyplnit iniciály, poté
popis životní situace a účel využití
pomoci. Dále pak máme vyplnit,
kolik máme nemovitého majetku a movitého majetku (zahrady,
pole – výměry v m2, šperky, obrazy, starožitnosti, stavební spoření,
životní pojištění atd.). A hlavní co
nám málem vyrazilo dech, tak paní
za přepážkou neustále bazírovala
na tom, abychom předložili výpis
z účtu, jeho výši a dění na tomto našem účtu za poslední měsíce, bez
toho nám žádnou žádost neschválí. I když si nemyslím, že jsme jako
podvodníci šli žádat stát o nějakou
částku na opravdu z našeho pohledu důležité věci jako jsou boty
a ošacení, tak jsme nakonec žádnou
žádost nepodali. Protože takhle si
pomoc od státních institucí, které
by měly rychle a operativně pomáhat lidem v nejtěžších chvílích jejich
života, opravdu nepředstavuji.
Při požáru přijdete o všechny
dokumenty včetně pasů, rodných
19

Zpravodaj Želetic
listů, plánů rodinného domu a jiné,
kdy vám zůstanou jen OP, které
máte zrovna u sebe. Ale na stavebním úřadě, kde v kanceláři, ve které sedí úředních, který má danou
vesnici na starosti a vy ho požádáte o to, aby vám půjčil plány vašeho domu pro ofocení, tak s tímto
úředníkem tam sedí strašně „milá“
kolegyně, která okamžitě po vyslovení mé prosby vyletí jak špunt
z archivního Veltlína, s tím, že plány
se nepůjčují, a že si to mám zařídit
jinak a kdesi cosi. Na to s úředníkem, který má na starosti Želetice,
jdeme za ředitelem stavebního úřadu, a ten všechno bez problémů
povolí s tím, že musím plány do 7
dnů znovu nepoškozeny vrátit. Což
se taky stalo.
Tož tak, dalo by se o těchto rádoby pomocích psát ještě dlouho
a takových „duchaplných“ jednání,
jak osobních či e-mailových, jsme
měli do té doby stovky.

v ten daný okamžik daleké větší pomoc po psychické stránce. A to ještě když se na druhý den u vašeho
vypáleného domu objeví pisálek
z nejmenovaného bulvárního deníku s tím, že nám chce pomoci právní radou a jinými službami, ale za to
chce vědět, čím byl požár způsobem, kdo a jak se zranil atd. V tuto
chvíli člověk neví, co má dělat první,
jestli má brečet nebo vraždit anebo
obráceně.

Po požáru byla zničena určitě i část vybavení domu. Co
vám z toho, co se už nepodařilo
zachránit, osobně nejvíc chybí?
Myslím například fotografie, dokumenty, památeční věci nebo
něco, co si doma uchovávám na
památku.
Jak už jsme řekli, přišli jsme
o rodné listy, pasy, některé fotografie, sbírku známek. Marušku nejvíc
mrzí zničení overlocku i obyčejného šicího stroje a několik svatebOd první chvíle se už míst- ních fotografií.
ní občané často dotazovali na
obecním úřadě, kdy bude vyhláUrčitě jste měli těžký rok plný
šena finanční sbírka na pomoc práce a oprav na domě. Jak jste
a opravu domu vaší rodiny. Kro- do dnešní doby pokročili s opramě místních hasičů vám finanč- vami?
ně přispěly i místní spolky. Také
Kdybychom měli napsat všechobec vyhlásila finanční sbírku. no, co se za ten rok událo, bylo by
Na pobočce místní pošty byla ka- to na tomán o velikosti Tří mušketýsička, do které se podařila vybrat, rů a ještě možná po 20 letech. Dům,
na naše poměry neuvěřitelná jak si určitě mnozí všimli, je zastřečástka, cca 85 000Kč. Solidarita šen a kluci mají skoro hotovy svood místních byla obrovská. V ka- je pokoje, takže jsme nastěhováni
sičce na poště byly zaznamenány zpátky, i když to u nás stále vypadá
i ty nejvyšší pětitisícové bankov- jako po výbuchu granátem.
ky. Kromě finanční pomoci, byla
to pro vás i psychická podpora?
Rok 2021 bude pro vás určitě
Finanční podporu člověk hned rokem, který neprosto změnil
neupotřebí, tím nechceme říct, chod celé vaší rodiny. Tak, jako
že jsme ji nakonec nepotřebovali by vás nenapadlo ani ve zlém
a nebyli za ni rádi. Ale to, že vám při- snu, co vás může potkat, nikoho
jde 20-30 lidí na druhý den pomoci z nás nenapadlo, že se jen pár
odstranit následky této události je kilometrů od nás odehraje další
20

Předání výtěžku finanční
sbírky
velká katastrofa v podobě tornáda. Všichni žijeme dál ve složité době Covidu. Jak vaši rodinu
změnil tento rok 2021 a co byste
si přáli do nového roku?
Po zkušenostech se solidaritou,
kterou jsme zažili u spoluobčanů
jsme se rozhodli, drobnou finanční částkou podpořit jednu rodinu
z nejmenované obce postižené tornádem, která je na tom daleko hůře
než my, protože přišli o celý dům.
Ale teď o tom jak nás změnil rok
2021. Myslím si, že nezměnil, snažíme se žít tak, jak jsme žili před touto událostí. Pokud to jde s úsměvem na rtech, i když okolo nás to
stále vidíme. S vtipem ve všedních
slovech, třeba když se Marušky zeptám, zda bychom si nepořídili ještě holčičku, tak to mám celodenní
přednášku o zdravém rozumu, a to
v tom nejlepším případě, v tom
horším se v jejích rukách objeví váleček na těsto, a to je nejvyšší čas
změnit názor a jít radši něco dělat.
Nebo když vám synové řeknou, tak
tati a máme letos už podruhé vypáleno. Jednou v lednu náš dům a podruhé v listopadu slivovicu.
Tož tak, snažíme se žít tak, jak
jsme žili, i když to ještě dlouho nebude, jak to bývalo. Ale jak to říkal jeden nejmenovaný starý pan
Rok 2022
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doktor: alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli
množství, tak i smích a sex podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství.

Čeká nás všechny asi hodně
zajímavý rok 2022. Nevíme jak
a čím zajímavý a ani nevíme, co
všechno se stane, ale ne jenom
nám, ale hlavně vám všem lidem

dobré vůle, přejeme hodně štěstí
jak v roce 2022, tak i v těch následujících.
Rodina Paterova
Rozhovor připravila: Irena Planetová

Sbor dobrovolných hasičů
Tak jako ve všech spolcích v naší obci, tak i naši činnost ovlivnil Covid-19. Proto jsme v roce 2021 nemohli
uspořádat ostatkovou zábavu, nemohli jsme se zapojit
ani do jiných kulturních akcí v rámci naší obce. Pokud
to Covid jen trošku dovolil (hlavně však omezení, která se na nás valila jedno za druhým, až se v tom začal
člověk ztrácet) zúčastňovali jsme se akcí, samozřejmě
v povoleném počtu, které nejsou závislé na termínech
a lze je s trochou dobré vůle uspořádat kdykoliv.
Tou největší akcí byla, nebojím se to nazvat, rekonstrukce vnitřních, ale částečně i vnějších prostor hasičské zbrojnice. Svépomocně jsme provedli rekonstrukci
rozvodů elektřiny, vyřadili dosluhující plynové topení,
provedli úplnou rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení. Byla také vyměněna okna a dveře. Tato rekonstrukce by ovšem nemohla proběhnout bez vydatné
pomoci obce, za což patří velký dík panu starostovi.
Rovněž patří velké poděkování všem těm, kteří se do
rekonstrukce jakýmkoliv způsobem zapojili. Jen mě
trochu (spíš víc než trochu) mrzí, že přestože od roku
2020 je nás ve sboru 44 členů, někteří (a je jich dost) si
nenašli volnou chvilku, aby přispěli ke zdárnému dokončení oprav vnitřních prostor.
Nemusí být však smutní, když si najdou ve svém nabitém programu volnou chvilku, ještě se nějaká práce
pro ně najde – zbývá ještě dost činností, které je potřeba provést při čištění a finálním úklidu vnitřních prostor hasičské zbrojnice.
Co se úklidu týče, podařilo se nám v uplynulém
roce, spolu s přáteli SDH Želetic, provést úklid okolí
obce, kdy jsme nasbírali spoustu pytlů odpadků.
Přestože v naší obci byla v roce 2018 zrušena Jednotka sboru dobrovolných hasičů, zůstává hlavní naší
prioritou přípravna na zásah při požáru. Jak jistě všichni
víte, červený kohout řádil v lednu 2021 u Paterů, kde
sice dva naši členové byli prvními zasahujícími, ale protože byl požár ve stádiu, kdy vyžadoval zásah za účasti
techniky a většího počtu hasičů, ať už profesionálních,
nebo dobrovolných, pomáhali jsme až po ohni a to
úklidem nebo rozebíráním ohořelých částí střechy.
Rok 2022

Také jsme provedli mezi sestrami a bratry hasiči
sbírku, jako okamžitou alespoň malou pomoc postiženým. Všem, kteří ať už jakoukoliv částkou, do sbírky
přispěli, patří poděkování.
Co se nám v uplynulém roce, v rámci možností dařilo,
bylo v rámci přípravy na případný zásah u požáru, účast
na soutěžích v požárním útoku, které jsou pořádány
v rámci III. okrsku, kam je náš sbor zařazen. Bylo jich 5,
přičemž zástupci SDH Želetice se zúčastnili 3 soutěží, kdy
se umisťovali ve středu startovního pole, je však velmi
povzbuzující do dalších let (snad už bez Covidu), že časy,
které dosahovali, byly srovnatelné s těmi nejlepšími.
Mě osobně velmi těší, že i přes nepříjemnosti s Covidem, se našemu sboru podařilo uspořádat noční soutěž v požárním útoku, za účasti 12 družstev. Tato soutěž
je vysoce hodnocena nejen v rámci III. okrsku, kde je
mimo náš sbor zapojeno dalších 7 sborů, ale i v rámci
celého okresu Hodonín. Tato noční soutěž má své specifika a hasiči se při něm učí, jak zacházet co nejlépe
a co nejefektivněji s technikou za ztížených podmínek
v noci. Abych nezapomněl, na noční soutěži v Želeticích, která se konala 18. září 2021, jsme se umístnili na 7.
místě, přičemž v rámci okrsku jsme byli třetí, což osobně považuji po hubených letech za velký úspěch.
Podle mého názoru se blýská na lepší časy, jenom je
třeba zlepšit účast na našich akcích. Je nás ve sboru přes
40, chápu, že za současného stavu mají někteří strach
se těchto akcí zúčastňovat, ale musíme všichni věřit, že
dojde ke lepšení, Covid odejde tam, odkud přišel a my
všichni budeme dál moci plnit bez nějakých omezení
naše hlavní heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim
členům, kteří pomáhali v obcích, které 24. června postihla nepředstavitelná přírodní katastrofa a prohnalo
se tu tudy tornádo.
Na úplný závěr Vám všem přeji mnoho zdraví, štěstí
a osobních úspěchů v roce 2022 a všem hasičům přeji,
aby si našli nějakou tu volnou chvilku pro práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Želeticích.
Jan Goj
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Želetické ženy v roce 2021
Rok 2021 byl dalším rokem přetrvávající pandemie onemocnění
COVID 19, která se bezpochyby
projevila také do aktivit našeho
spolku. I když plány byly na začátku roku velké, díky protiepidemickým opatřením a omezením se
mnohé neuskutečnily. Přesto bych
ráda připomněla alespoň ty akce,
které se podařilo zorganizovat.
Jednou z nich byla Bramboriáda. V rámci té jsme uspořádaly
přehlídku odrůd brambor od místních pěstitelů. Proběhla soutěž
o největší bramboru. Jen o pár
gramů zvítězil výpěstek pana Slížka z Nenkovic. Na druhém místě
se pak umístila brambora Betynky
Kopečkové a třetí místo obsadila
se svou bramborou Silva Němcová. Kdo přišel, mohl ochutnat
sladké i slané pokrmy z brambor
a odnést si také recepty. Samozřejmě jsme nezapomněly ani na
děti, a připravily pro ně výtvarné
dílničky. Děti si mohly za pomocí
bramborových tiskátek vyzdobit
tašku nebo batůžek, vytvořit zvířátka z brambor anebo vykreslit
bramboru. Komu vyhládlo, mohl
si opéct bramboru anebo špeká-

22

ček. Součástí Bramboriády byl už
tradiční prodej podzimních květin
a trvalek ze Zahradnictví Žádovice manželů Křivonoskových, kteří
nás opět překvapili pestrou paletou chryzantém, vřesovců, ale také
nejrůznějších dekoračních dýní
a cibulovin pro podzimní výsadbu.
Nechyběl ani fotokoutek. Akci se
podařilo uspořádat díky spolupráci s obecním úřadem dále hasiči,
kteří dohlíželi na táborák a panu
Staňovi Svatoňovi, který dodal lahodný burčák.
V závěru roku 2021 jsme se rozhodly opět vyhlásit dvě výzvy s vánoční tématikou. Tou první byla
výzva Vánoční Želetice, ve které se
sešlo celkem 21 fotografií vánočně
vyzdobených domů, předzahrádek
a domácností. Kdo se zapojil, dostal
odměnu v podobě sektu. Druhá
z výzev byla určená dětem. Ty měly
za úkol upéct a vyzdobit perníkovou chaloupku. Fantazii a nadšení jsme meze nekladly. Do plnění
úkolu se zapojilo celkem 28 dětí.
O tom, že si všechny daly záležet,
svědčí i fotografie zveřejněné na
facebookovém profilu obce. I děti si
zasloužily odměnu, takže ještě dří-

ve než zacinkal zvoneček a přinesl
dárky Ježíšek, vyrazily s dárky tety
z našeho spolku. Radost z odměn
byla samozřejmě veliká.
Původně jsme měly v plánu obnovit pravidelné cvičení pro ženy,
což nebylo možné. Věříme ale,
že v tomto roce tomu bude jinak
a pravidelné cvičení pro zdraví se
do místní školní tělocvičny opět
vrátí. Stejně tak bychom byly rády,
pokud by se podařilo uspořádat
sérii cestovatelských přednášek.
Spoustu občanů ze Želetic navštívilo nejrůznější velmi zajímavá
místa po celém světě, a proto bychom chtěly, aby se o své zážitky
podělili s ostatními. V neposlední
řadě bychom se také rády vrátily
k organizování pravidelného zájezdu ke Dnu matek.
Všem děkujeme za podporu v uplynulém roce a do tohoto
roku, který právě začal, chci nám
všem popřát především zdraví, ale
také optimismus a celkovou pohodu. Věřím, že příležitostí pro společná setkání a různé kulturní akce
bude více a rokem 2022 projdeme
všichni bez větších komplikací.
Romana Jakešová
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Mateřská škola
Končí nám rok 2021, do kterého jsme vkládali naději, že bude
lepším, jak rok předcházející. Ale
covidová situace přetrvávala. V naší
školce ale optimismus nikdy nechyběl, ani v době covidové.
Vykročili jsme společně s dětmi tou spolehlivější a lepší cestou
a pro nás všechny zábavnější formou výchovy a vzdělávání, cestou
her, tvoření, tance a radosti i z maličkostí.
Zahájili jsme školní rok
2020/2021 s počtem 15 dětí, z toho
dvě děti ze sousední obce Nenkovice. Vzdělávací činnost probíhala
běžným způsobem, ale s jistými
hygienickými opatřeními, dodržováním epidemiologických opatření a doporučeními, prevence
covid-19, které se lišily od standardních podmínek provozu MŠ. Pandemie koronaviru přináší neustále
změny a nařízení, proto v jejím důsledku následovala pauza v konání
společenských aktivit a setkávání
se s rodiči v MŠ.
Kulturní život dětí začal jak jinak
než pěkným divadelním představením „Kouzelné proměny roku“
o ročním období a s proměnami
souvisí i pestrost barev a těch jsme
si naplno užili v „Barevném týdnu“
ve spolupráci se školní kuchyní, kde
i strava měla barvy dne.
Jak jsme zvesela začali, od
1.března do poloviny dubna následovalo celostátní uzavření všech
škol i školek a bylo nařízeno zahájit
vzdělávání jiným způsobem, tedy
tzv. distančním. Pro děti plnící si poslední rok předškolního vzdělávání
byla výuka povinná. Učitelky si stanovily pravidla pro distanční výuku.
Prvním krokem pro co nejrychlejší
dálkovou komunikaci a přenos in24

Barevný týden

Halloweenské dopoledne
formací bylo založení Facebookové skupiny naší školky. Další novou
formou bylo plánování a příprava
námětů pro aktivity a zajímavé činnosti s dětmi nejen pro nejstarší
věkovou skupinu, ale i pro ostatní
děti.
Dubnovým nástupem dětí

v omezeném počtu pouze s povinnou školní docházkou a děti
rodičů vybraných profesí nastala
i povinnost testování dětí i zaměstnanců pravidelně 2x týdně. Dnem
10.5.2021 se vrátila radost do běžného denního života příchodem
všech dětí do školky bez nutnosti
Rok 2022
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a povinnosti testování a nošení
roušek.
V květnu proběhl zápis dětí do
MŠ na příští školní rok, zapsány byly
4 děti.
Odbornou pedagogickou praxi si v průběhu 10 červnových dní
v naší školce splnila studentka Nikola Kunická z Brna a další 15 dnů
strávila s námi v měsíci prosinci
v příjemné předvánoční atmosféře
a chvílích radosti z vánoc a dárků.
Proměnou v broučky jsme se
všichni alespoň na chvíli v den svátku dětí 1.6. užili akci „Broučci na
zahradě“ se spoustou zábavných
her, soutěží a občerstvení v podobě mafínků, lízátkových květinek
a teklo i šáňo. A ještě jeden důvod
k radosti se našel, že paní učitelka úspěšným složením maturitní
zkoušky ukončila studium s pedagogickým zaměřením.
Na školní výlet jsme si vyjeli do
Kyjova a spousty zábavy a legrace si
užili v zábavném centru Sokolíčku,
kde rovněž proběhlo i netradiční
rozloučení se dvěma předškoláky.
Provoz MŠ probíhal i v období
prázdninovém v měsíci červenci 10
dnů v naší MŠ, poté 10 dnů v Nenkovicích.
V září jsme zahájili nový školní

Školní výlet do Sokolíčku
v Kyjově

Rok 2022

Dopravní hřiště v Nenkovicích

Pečení vánočního cukroví

Mikulášská návštěva

Svátek dětí
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rok s počtem dětí 17 a snažili jsme
se zpříjemnit dětem první okamžiky v našem prostředí pěknou
pohádkou od divadýlka Květinka
„Koloběžka v lese“, aby nás dobrá
nálada neopouštěla. Koncem měsíce si na Dopravním hřišti v Nenkovicích mohly děti ověřit a zdokonalit své dopravní znalosti a praktické
dovednosti. Děti si poprvé vyzkoušely jízdu na čtyřkolce, motorce, autíčku nebo si zahrály roli dopravního policisty.
Rodiče jsme zapojily do výstavy
nazvané „Tajemství zahradní sklizně“, a to co s dětmi dokázali připravit a vytvořit z květin a hlavně
plodů, nám dlouhou dobu zdobilo
interiér naší školky v podzimním
duchu.
V říjnu jsme si uspořádali výpravu do lesa za poznáváním a objevováním krás přírody a poprvé vyjeli
s dětmi do Kyjova kina Panorama
na představení „Tlapková Patrola ve
filmu“, které děti s velkou oblibou
sledovaly a potěšilo je. Na co se
ale opravdu hodně děti těší z podzimních aktivit, je Halloweenské
dopoledne s Ježibabou, která vždy
uchvátí děti kouzly a čáry zaklínadly
a tajuplnou světelnou show s hudbou. Poté následoval „Světluškový
průvod obcí“ za doprovodu velmi
pěkných pohádkových písní rozhlasové hudby, na jehož konci čekal děti světýlkovo-bublající nápoj
a pro dospělé nápoj veselý. S blížícími se nejkrásnějšími svátky v roce
proběhlo ve školce fotografování
dětí s vánoční tématikou, za které
vděčíme panu Veselkovi ze Šardic.
Děti na fotografiích působily jako
andílci. V polovině listopadu nám
vzrostl počet dětí na 18 přijetím
nové předškolačky z Nenkovic. Dne
6.12. jsme přivítali ve školce velkou
návštěvu Mikuláše, anděla a 5 čertů
pekelníků s nadílkou pro děti. Pro26

sincová vysoká absence z důvodu
virových onemocnění dětí, angín
a zápalů plic v obou MŠ nás vedla
ke zrušení divadelního vystoupení s vánoční pohádkou a odložení
Konzultačních schůzek s některými
rodiči. Ale i přes nízký počet dětí
proběhlo oblíbené pečení vánočního cukroví, roznáška vánočních
přáníček v obci a poslední akcí pro
děti velmi milou a radostnou s krátkou besídkou u stromečku bylo vánoční nadělování.
Všichni jsme se společně těšili na

krásné svátky v našich domovech,
obklopeni rodinou či našimi blízkými. Skončil nám starý rok 2021,
který nebyl jednoduchý, ale zvládli
jsme jej, jako jedna z mála školek
bez karantény.
Pevně věřím s optimistickým
nasazením, že i v novém roce 2022
se budeme radovat a těšit se, byť
i z drobností, udržovat úsměv na líci
a mít se rádi.
Krásný a úspěšný nový rok a především pevné zdraví a pohodu.
Lenka Hrabalová, vedoucí učitelka

Výprava do lesa

Vánoční nadělování
Rok 2022
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Týdenní téma - Za poznáním jdeme světem

Týdenní téma -Tajemství lesa
Rok 2022
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Keramická dílna Hliněnka
Předně nám dovolte, abychom
nejen malým a velkým účastníkům
tvoření s hlínou popřály do tohoto
roku především zdraví, ale také to,
aby ten letošní rok byl rokem po
všech stránkách úspěšným a plným příležitostí pro kreativní práci.
Pokud bychom se měly krátce
ohlédnout za rokem starým, tak
kromě omezení provozu v důsledku pandemie zažila Hliněnka velké
stěhování. Díky nově zrekonstruovaným prostorům komunitního
centra na obecním úřadu jsme získaly krásné prostory pro tvoření.
Do podkroví se přestěhovala celá
dílna včetně pece. Komunitní cent-
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rum bude sloužit i pro další aktivity,
nejen pro keramickou dílnu.
I v loňském roce probíhaly pravidelné hodiny určené pro tvoření.
Čtvrteční odpoledne patřila dětem. Těší nás velký zájem ze strany
malých keramiků a keramiček, kdy
někteří nemají ještě ani tři roky, ale
do práce s hlínou jdou s nadšením
a vervou. V letošním roce bychom
chtěly pro děti připravit tematické
tvoření, tak aby měly možnost se
seznámit s co nejvíce technikami
a vyzkoušet práci s nejrůznějšími

materiály a pomůckami. Čtvrteční
a páteční večery pak byly určeny
dospělým, pod jejichž rukami se
rodí opravdu originální výtvarná
díla.
V závěru roku jsme musely keramiku z důvodu protiepidemických
opatření přerušit. Věříme, že se
pravidelné hodiny keramiky vrátí,
co nejdříve. O obnovení keramiky
budete informováni s dostatečným
předstihem, už teď se na vás těšíme.
N. Jakešová a L. Svatoňová
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Hospodaření obce v roce 2021

Statistické údaje k 31.12.2021

Schválené rozpočtové příjmy
Skutečné příjmy

11,597 mil. Kč
14,128 mil. Kč

Počet obyvatel
514
ženy 263
muži 251

Schválené rozpočtové výdaje
Skutečné výdaje

11,644 mil. Kč
11,972 mil. Kč

Stav účtů k 31.12.2021

8.666.370,- Kč

Přistěhovalo se obyvatel
Odstěhovalo se obyvatel

16
15

Počet dětí zapsaných v MŠ

17

Schválený rozpočet na rok 2022
S
2
Příjmy
Výdaje

8,445 mil. Kč
8,588 mil. Kč

Společenská kronika
Narozené děti v roce 2021

Zemřelí v roce 2021

Němcová Leontýna
Dohnalová Barbora
Menšíková Sára

Žižková Zdenka
Planeta Jiří
Jandora Josef
Živělová Ludmila
Procházková Marie
Duda Karel

Jubilanti v roce 2022
50 let
Strmisková Kamila
Vlasák David
Slováčková Jaroslava
60 let
Svatoň Stanislav
Havlík Zdeněk
Jakešová Alena
Živěla Josef
Hlaváček Jan
Horáková Marta
Gavenda František
Petulová Ludmila

30

70 let
Kopečková Ludmila
Jandorová Hana
Koutná Františka
Brídlová Katarína
Sznapková Jana
75 let
Dudová Marie
Planetová Ludmila
Dudová Jaroslava
Paterová Anna
Malíková Jitka
Otáhal František

Valian Josef
Kantner František
Brídl Antonín
Valianová Marie
80 let
Svobodová Jiřina
Marada František
Malík Jan
Žižka Bohumil
Španělová Anežka
Macháčková Marie

75 let
83 let
87 let
85 let
90 let
77 let
Procházka Jan
Dobeš Jaroslav
Popeláková Anna
85 let
Zemanová Anežka
Vlach Jan

Všem jmenovaným
k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
Rok 2022
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