ŽELEČSKÝ
ZPRAVODAJ

Číslo 1/2011, ze dne 20.prosince 2011
Vydává Obecní úřad v Želči

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám představila Želečský zpravodaj, který budete dostávat
do Vašich schránek. Rozhodnutí vydávat tento občasník je dle mého názoru
nezbytnou nutností a potřebou zvyšovat úroveň komunikace mezi zastupiteli a
Vámi všemi.
Smyslem našeho úsilí je snaha zapojit všechny naše občany do dění v obci,
zajistit Vaši informovanost o událostech a rozhodovacích procesech
zastupitelstva obce jako samosprávného celku.
Zpravodaj obdržíte bezplatně v nepravidelných intervalech, zhruba každé
čtvrtletí.
Chtěli bychom v něm podávat informace o práci zastupitelstva, o činnosti
mateřské školy, zájmových organizací a spolků, o záležitostech společenských,
kulturních, sociálních, sportovních, zkrátka o všem, co zasluhuje pozornost
veřejnosti. Také zde vzniká příležitost pro uveřejnění i Vašich námětů a
připomínek, což nám napomůže k nacházení lepších a objektivnějších
východisek a hledání cest do budoucna.
Děkuji Vám všem za spolupráci a přízeň projevovanou v letošním roce i v letech
předešlých, za to, že se podílíte na rozkvětu naší obce. Děkuji všem, kterým není
naše obec lhostejná a žijí v ní rádi.

Ing. Bronislava Augustinová
starostka obce

Zápisky zastupitelstva
Výčet nejdůležitějších usnesení z jednání zastupitelstva obce Želeč:
• prodej
plynárenského
zařízení
v lokalitě
,,Podsedek“
(z důvodu spuštění plynu do této lokality)
• odkup nemovitosti č.p.107 po zemřelém panu Františku Smékalovi
(zrušen ze strany pozůstalých)
• smlouva o zrušení předkupního práva jako práva věcného mezi
manželi Sobotovými a obcí Želeč a návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu práva na katastr nemovitosti ( noví občané č.p.243 na Podsedku)
• darovací smlouvu v rámci ukončení projektu ,,Internetizace knihoven
Olomouckého kraje“
• žádost o prodej pozemku parcela č. 2105/3 o výměře 621m2 a pozemku
parcela č. 2106/1 o výměře 601m2 v lokalitě Podsedek panu Antonínu
Zouharovi, DiS. a slečně Lence Sukupové (stavební parcely)
• zákaz nepovolené těžby dřeva na pozemcích ve vlastnictví obce
v k.ú. Želeč na Hané (v případě neuposlechnutí bude zjištěný viník předán
Policii ČR)
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Želeč a E.ON Česká
republika,s.r.o.ve výši 3.200,- Kč za zřízení věcného břemene na
parc.č.2787 v k.ú. Želeč na Hané za uložení kabelů NN v rámci KPÚ III
• dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupkové agendy uzavřené s Městem Prostějov
• nabídka firmy INSTA s.r.o. na zhotovení zasakovacího příkopu nad
rodinnou zástavbou v lokalitě Podsedek ve výši 218.974,50 Kč
• parkování před domem č.p.186 pana Stanislava Pechy na parc.č.48
• kalkulaci ceny vody pitné
17,- Kč/m3 ( s účinností od 1.10.2011)
• kalkulaci ceny vody odpadní
3,- Kč/m3
• bezúplatný převod parc.č.1878/1 o výměře 7715 m2 z důvodu veřejného
zájmu na obec Želeč
• možnost pronájem srubu v Hájku za úplatu 500,- Kč včetně spotřeby
energie
• smlouva č.10 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a užívání
kontejneru
• smlouva č.51 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a
dodatek.1 ke smlouvě č.51
• záměr prodeje parc.č.6/1 o výměře 474m2 manželům Janě a Zdeňkovi
Dlouhým
• záměr prodeje parc.č.6/4 o výměře 428m2 panu Michalovi Moudrému
Ostatní usnesení najdete na webových stránkách www.zelec.cz

Zájmové spolky v obci
V dnešním zpravodaji Vám krátce představíme zájmové organizace v naší obci.
Podrobněji se každému z nich budeme věnovat v dalších číslech.

Sbor dobrovolných hasičů Želeč
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je v Želči nejstarší organizací. Byl založen již
v roce 1898 a funguje dodnes. SDH Želeč má 42 členů, z toho 33 mužů, 9 žen,
nejstarší člen má 83 roků, nejdéle je členem pan Zdeněk Hanák 66 roků, pan Jan
Ječmínek 55 roků a pan Bohumil Kolísek 47 roků. V letošním roce se našim
členům narodilo 7 dětí, což je asi nejvíce v historii SDH Želeč. Je to velkým
přínosem pro organizaci, protože z nich určitě vyrostou naši nástupci.
SDH Želeč se pravidelně účastní okrskových soutěží v požárním sportu a
úspěšně tak reprezentuje nejen sebe a svoji zdatnost, ale také naši obec. V roce
2009 se SDH Želeč zhostilo pořádání okresní soutěže v požárním sportu ve
sportovním areálu v Želči. Zúčastnilo se 130 soutěžících a 40 rozhodčích. Díky
dotacím na tuto akci jsme získali stan 6 x 12 m v hodnotě 25 tisíc korun.
Každoročně se SDH podílí také na nejrůznějších akcích v obci a snaží se tak
svojí pomocí přispívat ke zlepšování životní úrovně obyvatel. Kromě
organizování dětských dnů, plesů a jiných kulturních akcí napomáhá při
opravách vybavení obce, například při opravě a zastřešení pódia v hájku,
předláždění dvora v hasičské zbrojnici a dále pak pořádá sběr nebezpečného a
železného odpadu.
Ani v roce 2012 nebudeme zahálet a hodláme pokračovat v našem úsilí. Již
7.ledna chystáme pro vás sběr elektro odpadu.
A v sobotu 25.února 2012 pořádáme HASIČSKÝ PLES, na který jste všichni
srdečně zváni.

Radomír Pazdera
starosta SDH Želeč

Okrsková soutěž SDH 7.5.2011

TJ Želeč, oddíl kopané
Tělovýchovná jednota Želeč - oddíl kopané byl založen v roce 1959. Ve svých
začátcích se oddíl skládal ze tří mužstev - muži, dorostenci a žáci. V dnešní
době má oddíl 50 členů a za Želeč hraje pouze družstvo mužů a to ve IV. B třídě
prostějovské soutěže.
Mimo zápasů sehraných v rámci soutěže se členové oddílu kopané pravidelně
zúčastňují turnajů v malé kopané. Z výčtu jejich aktivit mimosportovních
můžeme jmenovat pořádání zábav pro obyvatele obce - ukončení sezony,
hodová diskotéka v Hájku.
Nemalou část svého volného času věnují želečtí fotbalisté také údržbě hřiště a
přilehlého areálu, který čeká v příštím roce rekonstrukce. Úpravy by měly
zahrnovat novou fasádu objektu šaten, opravu chodníků, oplocení areálu a v
neposlední řadě i nové střídačky.
Tomáš Sedlák
předseda TJ Želeč,oddílu kopané

50. let založení TJ Želeč,oddílu kopané

Polní hon 27.11.2011

Myslivci v Želči
Myslivecké sdružení Želeč je občanským sdružením založeným dle zákona o
sdružování občanů a podílí se na činnosti v obci, na ochraně přírody,
zvelebování krajiny a péči o zvěř. Členská základna Mysliveckého sdružení
Želeč čítá vždy kolem 23 členů, dostatečný počet na to, aby se generační
problém neodrážel na vlastní činnosti, každý člen se zapojil dle svých možností
a co mu zaměstnání dovolilo.
Myslivecké sdružení propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost,
zejména pořádáním kulturních a společenských akcí. Působí na soustavný růst
odborné a společenské činnosti svých členů, dbá o zachování mysliveckých
zvyků a tradic. Zajišťuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého
střelectví. Sdružení při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny,
myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány,
s fyzickými a právnickými osobami. Cílem sdružení není provádět výdělečnou
činnost ve prospěch jeho členů, členové nemají podíly na majetku sdružení.
Sdružení vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a provozním
řádem. Výsledkem usilovné práce členů je lov, který je pro svoji mysliveckou
úroveň a udržování tradic znám v dalekém okolí a řada myslivců se ráda na naše
akce těší a pravidelně se jich účastní.
Myslivecké sdružení Želeč je jedna z pěti honiteb, které spadají pod Honební
společenstvo Brodek, ale o tom všem a o tom, co nás čeká v nastávajícím období
se dozvíte podrobněji již v příštím čísle zpravodaje, který vyjde začátkem
roku 2012.
Závěrem mého vstupu bych Vám i Vašim rodinám chtěl popřát pevné zdraví,
příjemná setkání nás Želečáků a věřme, že jen společně se dá něco dokázat.

Jiří Procházka st.
za Myslivecké sdružení Želeč

Klub zahrádkářů Želeč
Dobrý den,
dovolte, abychom se představili. Jsme "Klub zahrádkářů Želeč", samostatná
organizace se sídlem v Želči "na moštárně".
Původní organizace Český svaz zahrádkářů (ČSZ), která dlouhá léta v naší obci
působila a jejímž členem jsme byli, zanikla. Dobří a zkušení zahrádkáři s námi
zůstali a my od nich stále čerpáme cenné rady a ponaučení. Za to jim patří
poděkování.
Abychom se přiblížili občanům naši vesnice, uspořádali jsme v letošním roce
dvě výstavy květin, ovoce a zeleniny a sklízíme první úspěchy. Z řad občanů
slyšíme chválu, která potěší, ale i kritiku, která nás pobízí k tomu, abychom na
sobě stále pracovali.
Rádi bychom náš kolektiv rozšířili i omladili. Máte-li zájem a chuť s námi
spolupracovat, přijďte. Odměnou za naši čistou přírodu a zahrádky nám bude
kvalitní ovoce i zelenina, vypěstované s trpělivostí a láskou.
Máme ještě hodně plánů a nápadů, ale o tom zase příště. Začátky vždy nejsou
lehké, ale s dobrou partou jde všechno lépe.
Za Klub zahrádkářů Danuška Hlaváčková

Podzimní výstava ovoce a zeleniny 16.10.2011

Společenská kronika
V letošním roce se narodilo 11 nových občánků, 3 děvčata a 8 chlapců, které
jsme se třemi dětmi narozenými vloni přivítali do naší obce v tomto roce:
Jméno a příjmení

Datum narození

Alexander Wisner

6. 1. 2011

Valerie Možná

12. 5. 2011

Patrik Marek Fürst

30. 5. 2011

Jindřich Kolísek

8. 6. 2011

Ondřej Smékal

2. 8. 2011

Petr Smékal

2. 8. 2011

Filip Václavík

21. 8. 2011

Jakub Zatloukal

22. 9. 2011

Eliška Adámková

26. 9. 2011

David Samuel Šarek

2.10. 2011

Sára Bednářová

9.10. 2011

Vítání občánků 26.6.2011

Vítání občánků 12.11.2011

Smutnou událostí pro nás bylo rozloučení s občany, kteří nás navždy opustili:
Jméno a příjmení

Datum úmrtí

František Petlach

2. 4. 2011

František Smékal

16. 6. 2011

Eliška Poláchová

18. 6. 2011

Vlasta Maráková

19. 6. 2011

Viktor Růžička

28. 7. 2011

Jaruška Pavlíková

11.11.2011

Ladislav Potácel
Jana Štefanová

9.12.2011
11.12.2011

Životní jubilea v letošním roce s námi oslavili:
5.1.2011

Balón Stanislav

70 let

7.1.2011

Nikodýmová Dobroslava

75 let

28.1.2011

Lankašová Ludmila

75 let

24.3.2011

Svobodová Marie

75 let

28.3.2011

Dohnal Josef

80 let

31.3.2011

Šatníková Blažena

75 let

12.4.2011

Zonková Libuše

70 let

30.4.2011

MVDr. Opluštil Jan

70 let

5.5.2011

Špačková Marie

90 let

10.5.2011

Adámková Marie

60 let

24.5.2011

Kolísková Ludmila

60 let

3.6.2011

Polách Jaroslav

80 let

12.6.2011

Šatník Bohumil

80 let

25.6.2011

Kluková Milada

60 let

27.6.2011

Opluštilová Anna

95 let

27.6.2011

Babinec Jaroslav

90 let

3.7.2011

Husáková Helena

60 let

17.8.2011

Dohnal Jan

75 let

4.9.2011

Kučerová Pavla

80 let

21.9.2011

Možný Jaromír

85 let

7.10.2011

Hlaváčková Danuška

60 let

7.10.2011

Ing. CSc. Babinec Jiří

60 let

9.10.2011

Poláchová Růžena

70 let

10.10.2011 Spisarová Terezie

90 let

7.11.2011

70 let

Navrátilová Marie

21.11.2011 Lankaš František

80 let

29.11.2011 Poláchová Františka

80 let

13.12.2011 Babincová Marie

90 let

Srdečně blahopřejeme.

Naše děti

Skauti

Olympiáda mateřských škol 20.5.2011

Hry bez hranic – Dobrochov 3.9.2011

Pozvánky

Farnost Želeč a obec Želeč Vás srdečně zvou na





VÁNOČNÍ KONCERT
kde vystoupí Brno-Brass-Quintet





koná se v pondělí 26.12.2011 v 17.00 hodin




v chrámu sv.Bartoloměje v Želči



Vstupné:



1 os. 80 Kč, 2 os. 150 Kč, 3 os. 200 Kč, 4 os. 250 Kč

Kulturní komise obce Želeč Vás srdečně zve na
NOVOROČNÍ POCHOD k vodní nádrži,
kde společně se sousedy z Doloplaz oslavíme Nový rok
Sraz účastníků pochodu v 10.00 hodin před KD v Želči
Připravte si do batůžku špekáček k opečení na ohýnku.

Y Z

Y Z
Obec Želeč Vás srdečně zve na
II. OBECNÍ PLES
konaný v Kulturním domě v Želči
v pátek 20. ledna 2012 od 20.00 hod,
K tanci a poslechu hraje skupina Marbo
Připraveno je občerstvení a bohatá tombola.

X W

X W

Vážení občané,
přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku, který je
před námi, pevné zdraví, mnoho úspěchů, jak pracovních, tak zvláště
v rodinném životě, protože tam každý z nás čerpá sílu do další
činnosti.
Ing.Bronislava Augustinová
starostka obce

Foto:Ohňostroj na akci Pochod bludiček 28.10.2011

