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a znovu zažíváme předvánoční shon. Úklid, výzdoba, pečení, dárečky. I v práci jsme pod
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stálým tlakem, kdy se od nás očekávají větší a efektivnější výkony. Nastal čas se zastavit,
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rozpadlých vztahů v rodinách. V dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme stále rychleji,
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je potřebné se pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce,
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sv ými blízkými a drahými.
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Hledáme upřímné lidské poro-
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opět po krátké odmlce se Vám dostává do rukou Zpravodaj obce Želeč. Je konec roku

zklidnit a přemýšlet, jak budeme žít v příštím roce a v létech následujících. Celá společnost
potřebuje změnit základní hodnoty. Od dravosti a klientelismu, ke spolupráci a k obnovení

čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity
a snažíme se s nimi podělit i se

zumění a toužíme po laskavém
lidském dotyku. Ano, v tom je to
velké tajemství a bohatství
života. Bylo by krásné, kdyby to
tak mohlo být i v běžném
a každodenním životě. Proto si
Vítání Adventu

Obecní úřad Želeč

važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle

z vánočních a novoročních svátků po celý rok.

Obec Želeč
Želeč č.p.62,
798 07 Brodek u Prostějova

na pracovištích a za práci pro rozkvět naší krásné obce.

Telefon: 582 370 254
Fax:
582 370 254
e-mail: obec@zelec.cz

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, těm nejmenším přeji, aby pod vánočním

IČ:

stromkem našli vysněný dárek, aby svojí radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.

číslo účtu:

Při této příležitosti Vám chci milí spoluobčané poděkovat za Vaši práci v domácnostech,

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně trpělivosti při zdolávání osobních problémů.
Všechno dobré do roku 2016, aby se nám ten nový rok vydařil dle našich představ. Vše snad
půjde lépe, nalezne-li co největší počet z nás společnou řeč, vzájemný respekt a porozumění.

S přáním všeho dobrého
Ing. Bronislava Augustinová
starostka obce

00288993
7427701 / 0100

Datová schránka: nwebjs5
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00
Úterý 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 12:00

Výčet realizovaných akcí
Od posledního vydání zpravodaje se událo v naší v obci hodně, řada projektů se podařila, ale jsou i projekty, které jsou výzvou do dalších
let. Mám-li na mysli kulturní a společenské dění v obci, tak je v obci živo. Za to děkuji kulturní komisi zřízenou pod obcí Želeč a dále
spolkům v obci fungujícím a to hasičům, myslivcům, oddílů kopané a v neposlední řadě zahrádkářům a ostatním aktivním občanům, kteří
mají zájem pozdvihnout kulturní a společenské dění v obci.
A nyní mi dovolte výčet realizovaných akcí, které se podařily uskutečnit. V roce 2014 se úspěšně zakončila III. etapa rekonstrukce budovy
Mateřské školy Želeč, v rámci které se s pomocí dotací na každou etapu podařilo zateplení celé budovy mateřské školy včetně půdy,
rekonstrukce dvorního traktu včetně odpadů, výměna oken, dveří a celého topného systému, čímž jsme dosáhli úspory energií na
polovinu oproti původnímu stavu. Na přelomu roku 2014-2015 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na pořízení
nového hřiště v zahradních prostorách mateřské školy, která byla úspěšná a realizace byla ukončena v měsíci prosinci tohoto roku.
Náklady na realizaci činily celkem 602.985,- Kč, dotace 400.000,- Kč a podíl obce 202.985,- Kč. Tím dle mého názoru bude ukončena
kompletní rekonstrukce areálu mateřské školy, což bylo cílem Zastupitelstva obce Želeč, zachovat v obci fungování mateřské školy.
Současně s realizací dětského hřiště v mateřské škole bylo i doplnění a oprava herních prvků na dětském hřišti na Zápletě. Musím však
podotknout, že ještě nebyla dokončena realizace dětského hřiště na Záplatě, která spočívala v opravě a doplnění herních prvků, altánu
nad pískovištěm a opravě a doplnění nových laviček a už stačily místní děti nové lavičky znehodnotit bahnem při čištění své obuvi. Proto
bych prostřednictvím tohoto zpravodaje apelovala na všechny občany, ale především na rodiče dětí toto dětské hřiště navštěvující, aby
svým dětem vysvětlili, jak se mají na hřišti chovat. Děkuji rodičům za pomoc.
Dalším z projektů započatých v roce 2014 a ukončených v roce letošním byla Realizace prvku ÚSES - RBK 1 Újezd U Černého kříže. Projekt
byl 100% financován ze Státního fondu životního prostředí České republiky částkou 2.688.542,71 Kč. V rámci realizace bylo provedeno
oplocení a výsadba biokoridoru o celkové ploše 3,1603 ha. Projekt je již 4.etapou realizace v rámci komplexních pozemkových úprav.
Dále pokračujeme v přípravě projektů na revitalizaci biocentra Durstata a Sekyry.
Další z projektů, který se v letošním roce zrealizoval ve spolupráci s MAS Na cestě k prosperitě, z.s. (Místní akční skupina, kde je obec
Želeč členem), bylo zapojení do projektu řešícího zpracování bioodpadu v obci v rámci Operačního programu životní prostředí. Cílem
projektu je snížení podílu bioodpadu v běžném komunálním odpadu, protože se jeho množství rok od roku zvyšuje. Z dotačního
programu bylo možné zakoupit kompostéry a poskytnout je občanům zdarma formou smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí stanovené doby
(5 let) se kompostér stane majetkem vlastníka pozemku, občana. Projektu předcházel průzkum mezi občany, kdy každá domácnost
obdržela anketní lístek, do kterého občané vyplnili svůj požadavek, zda o kompostér mají či nemají zájem a poté jej odevzdali na obecní
úřad. Na základě požadavku občanů naší obce bylo v rámci projektu pořízeno 120 ks kompostérů PROFI, z toho 100 ks 900l kompostérů
za částku 3.025,- Kč/1 ks a 20 ks 600l kompostérů za částku 2.662,- Kč/1 ks. Společně s kompostéry obec v rámci tohoto projektu pořídila
také štěpkovač za částku 227.480,- Kč. Celkové náklady projektu činily 583.220,- Kč, obec přispívala částkou 58.322,- Kč a dotace byla ve
výši 524.898,- Kč.
V tomto měsíci proběhla kolaudace projektu „Revitalizace veřejného prostranství v obci Želeč“, který představoval rekonstrukci
povrchu točny autobusu a přilehlých parkovacích ploch. Na tento projekt byla obci poskytnuta dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 4.162.318,93 Kč, což se rovná 85% z celkových nákladů projektu a zároveň
maximální možné výši dotace. Vlastní zdroje z rozpočtu obce činily 15 % celkových nákladů, tj. 734.526,87 Kč. Z výběrového řízení vyšla
vítězně firma STRABAG,a.s., která výše jmenovanou stavbu dokázala úspěšně zrealizovat za necelé dva měsíce, za což jim patří velké
díky.
Současně s touto stavbou probíhala rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek od č.p. 209 po č.p.19, hrazená
z rozpočtu obce nákladem cca 600.000,- Kč. Postupně plánujeme obnovu vodovodního řadu v celé obci, neboť jsme povinni ze zákona
tvořit plán oprav a obnovy vodovodního řadu, vytvořit si finanční rezervu a vodovod obnovovat. To je úkolem Zastupitelstva obce
v letech příštích.
Poslední akcí, na kterou obec získala v letošním roce finanční dotaci, bylo pořízení hasičských přileb pro zásahovou jednotku obce.
Oproti původnímu požadavku 12.000,- Kč byla obci Olomouckým krajem přiznána částka menší, a to 5.000,- Kč. Celkové náklady na
pořízení 6 ks přileb činily 23.444,- Kč.
Na druhou stranu jsme letos již potřetí za sebou neúspěšně žádali finance z Olomouckého kraje z Programu obnovy na opravu II. etapy
chodníku ke hřbitovu. Hlavním důvodem neúspěchu je malý objem financí k rozdělení a dále pak bodová kritéria programu, která nelze
z pohledu naší obce ovlivnit. Jedná se o hodnotící kritéria jako je velikost katastru, sousedství s vojenským újezdem, počet obyvatel,
počet místních částí obce a jiné.
Nepodařilo se také získat dotaci na rekonstrukci komunikace do Hájku včetně rekonstrukce vodovodu, chodníku a veřejného osvětlení
v této části obce, na kterou obec také opakovaně neúspěšně žádala. Důvodem neúspěchu je velikost obce a malý počet uživatelů,
občanů, kteří budou komunikaci využívat. Z důvodu havarijního stavu této komunikace obec provedla alespoň provizorní úpravu
povrchu a v příštím roce bude prioritou Zastupitelstva obce získat finance na opravu, popřípadě opravit komunikaci z vlastních zdrojů.
Také se nepodařilo získat finanční prostředky na opravu komunikace v ulici ke sportovnímu areálu, na kterou se snaží obec získat finance
ze stejného dotačního titulu jako u předchozí komunikace.
Tyto neúspěšné projekty jsou výzvou pro zastupitele v obdobích příštích.
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Z činnosti Zastupitelstva obce
A nyní mi dovolte se krátce zmínit o činnosti Zastupitelstva obce a jeho některých, pro obec významných přijatých usneseních.
Rok 2014 skončil pro obec hospodařením s celkovými příjmy 9.989.577,14 Kč, s celkovými výdaji 8.583.268,26 Kč, zůstatek finančních
prostředků k 31.12.2014 činil 7.128.454,04 Kč a na státních dluhopisech u České spořitelny má obec uloženy 2.000.000,- Kč na dobu tří
let, kdy termín vyprší v březnu 2016.
V dubnu letošního roku schválilo Zastupitelstvo obce rozpočet obce na rok 2015 s celkovými příjmy 7.691.153,- Kč, s celkovými výdaji
6.104.770,- Kč a finanční rezervou ve výši 1.586.383,- Kč.
Po dlouhých právních jednáních schvalovalo Zastupitelstvo obce dohodu o narovnání mezi obcí Želeč a firmou TOP CENTRUM car s.r.o.
(novým majitelem fotovoltaické elektrárny v k.ú. Želeč na Hané za areálem farmy) v oblasti výroby solární energie a současně s tím
i smlouvu o spolupráci v oblasti výroby solární energie na další roky provozování solární elektrárny na našem katastru.
V oblasti rodinné výstavby na Podsedku schvalovalo zastupitelstvo obce další kupní smlouvy na prodej stavebních parcel pro výstavbu
rodinných domů. V současné době probíhají jednání se zájemci o odkup posledních dvou stavebních parcel. Na druhou stranu řeší obec
s firmou INSTA s.r.o. vady na komunikaci a chodníku na Podsedku v rámci záruční reklamace.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím bylo nutné schválit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Želeč.
Celé znění najdete na webových stránkách obce.
Dále na stránkách obce naleznete Nařízení obce Želeč č.1/2014 vydané Radou obce Želeč, kterým se vydává tržní řád, který na území
obce Želeč zakazuje podomní prodej. Celé znění tohoto nařízení je součástí tohoto čísla zpravodaje. Jen bych chtěla apelovat na Vás
občany, pokud i přes zákaz podomního prodeje Vás budou obtěžovat podomní prodejci, volejte policii nebo na obecní úřad. Největší
problém posledních pár let jsou prodejci s energiemi. Občané se pod vidinou velkých úspor upíší jiné firmě, a pokud ne tentýž den, tak
následující dny navštíví obecní úřad a žádají o zrušení uzavřených smluv. Proto než se rozhodnete měnit dodavatele, řádně si zvažte svůj
počin.
Usnesením č. 78 schválilo Zastupitelstvo obce vystoupení obce Želeč z Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Předina k 31. 12. 2015.
Od 1. 1. 2016 vstupuje naše obec do Mikroregionu Němčicko, se kterým spolupracujeme již nějaký rok v rámci sportovní Olympiády
mateřských škol konané každoročně v sousední obci Doloplazy s účastí dětí z naší mateřské školy, dále pak v rámci akce Na bicyklech
Němčickem a dalších.
Zastupitelstvo také schválilo finanční příspěvek Klubu vojenské historie Dukla o.s. Prostějov na publikaci o posledních měsících
2. světové války na Prostějovsku. Členové KVH navštívili nejstarší občany naší obce z řad pamětníků 2. světové války, aby zmapovali
průběh konce 2. světové války v naší obci a v celém našem regionu. Publikace bude k dispozici v místní knihovně a pro zájemce o tuto
publikaci i ke koupi na obecním úřadě.
Dalším usnesením přijatým Zastupitelstvem obce byly koupě dvou rodinných domů v naší obci a to č.p. 70 po paní Taťjaně Zámoravcové,
který nyní prochází nutnou rekonstrukcí a poté bude pronajímán pro rodinné bydlení. Další nemovitostí byl rodinný dům č.p.223 po paní
Marii Navrátilové a zájmem Zastupitelstva je také tuto nemovitost nabídnout k prodeji.
Většina z dalších přijatých usnesení Zastupitelstva obce se týkala projektů, které se v obci realizovaly. Jednalo se o schvalování smluv
s vítěznými firmami, výběrová řízení a další náležitosti s projekty souvisejícími.
Závěrem bych Vás ještě ráda informovala o situaci týkající se areálu farmy Želeč, kterou se Zastupitelstvo také dlouhodobě zabývá.
Jak je vám známo z dřívější doby, areál farmy koupila od Zemědělsko obchodní společnosti Brodek u Prostějova firma MANETECH,a.s.
za účelem kompletní demolice celého areálu a realizace záměru „Provozovna pro zpracování organických a rostlinných produktů ze
zemědělské výroby v k.ú. Želeč na Hané” na ploše celého areálu.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo k tomuto záměru jednomyslně nesouhlas, kterému předcházelo veřejné slyšení s občany, jejich
nesouhlasná petice a další. Od července 2013, kdy firma podala žádost o vyjádření obce k tomuto záměru, původně nazvaném „Výstavba
závodu na výrobu balených organických hnojiv“ Zastupitelstvo obce ve spolupráci s právní kanceláři podniká všechny kroky, aby záměr
firmy v obci nebyl povolen, neboť do intravilánu obce takový záměr nepatří. Obec se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje
II. stupně, v územním plánu obce Želeč jsou v areálu plochy pouze pro zemědělskou výrobu a kompostárna, nakládání s odpady jak firma
uvádí v projektové dokumentaci, není dle našeho názoru zemědělskou výrobou.
V současné době je situace taková, že firma stále nemá všechna potřebná kladná vyjádření a stanoviska patřičných orgánů pro vydání
stavebního povolení. Poslední rozhodnutí vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, a to nesouhlas na základě
výsledku vodoprávního řízení dle vodního zákona. Nicméně firma podala odvolání proti tomuto rozhodnutí ke Krajskému úřadu
v Olomouci, obec podala k tomuto odvolání vyjádření právní cestou a krajský úřad nakonec vydal Rozhodnutí ve věci tohoto odvolání
s tím, že vrátil celou věc k novému projednání Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí. Celá spisová agenda
je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Želči. Po tomto Rozhodnutí krajského úřadu z října letošního roku podala obec obratem právní
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cestou procesní návrh - požadavek na provedení posouzení vlivu záměru kompostárny na životní prostředí (tzv. EIA). O dalších jednáních
Vás budeme průběžně informovat na jednáních Zastupitelstva obce.
A úplně na závěr mi dovolte pozvat Vás na poslední zasedání Zastupitelstva obce Želeč, které se bude konat 29.12.2015.
Ing. Bronislava Augustinová

Třídění odpadu v obci
Obec Želeč patří k obcím, jejichž obyvatelé přistupují k třídění odpadu velmi zodpovědně, ale najdou se ještě jedinci, kterým stále třídění
odpadu nic neříká. Přibývají i takoví občané, kteří si často pletou barevné kontejnery na tříděný odpad u obchodu a na Zábrani se svou
popelnicí. V tomto případě pak v plastech končí věci, které tam vůbec nepatří nebo nápojové kartony končí ve skle a naopak. I přesto jsme
rádi, že v naší obci převažují občané, kterým není třídění odpadu lhostejné. Pevně věřím, že občanů, kteří mají smysl pro životní prostředí,
budoucnost svých dětí, ale vlastně i pro svoji peněženku, bude v budoucnosti přibývat a budeme obsazovat první místa ve třídění.
Čím více třídíme, tím více dostane obec finančních prostředků na bonusových odměnách. Stále se však nedaří v posledních letech
snižovat objem směsného komunálního odpadu.
Současná situace je taková, že obec na svoz komunálního odpadu za občany stále doplácí nemalou částku, proto bude nutné po ukončení
tohoto roku provést kalkulaci a poplatek za svoz odpadu od občanů upravit dle skutečných výdajů.
V Želči mohou občané třídit papír, plasty, zvlášť čiré a barevné sklo, dále nápojové kartony, bioodpad, textil, elektroodpady a železo.
Obec se snaží občany ke třídění motivovat, nejnovějším projektem byla distribuce separačních tašek na třídění plastu, skla a papíru do
všech domácností. Obec má v současné době dvě sběrná hnízda s kontejnery na tříděný odpad u obchodu a na Zábrani a plánujeme
v příštím roce posílit sběrným hnízdem s kontejnery na tříděný odpad pro část obce Zápleta.

Množství odpadu z obce Želeč za poslední tři roky:
Rok

2012

2013

2014

Kompozitní obaly (obaly od mléka, džusů, atd.)
Papír
Sklo
Plasty

0,216 t
0,606 t
4,312 t
2,991 t

0,228 t
0,744 t
4,870 t
3,431 t

0,219 t
1,297 t
5,016 t
3,260 t

Směsný komunální odpad (popelnice)
Bioodpad

76,650 t
39,230 t

76,420 t
60,370 t

87,950 t
66,750 t

Bioodpad a bioplynová stanice
Občané naší obce také třídí bioodpad do hnědých sběrných nádob umístěných na veřejných prostranstvích před rodinnými domy, kam v
žádném případě nepatří větve, popel, písek, hlína, kamení a kovy. Právě tyto odpady je nevhodné do sběrných nádob na bioodpad
odkládat, neboť způsobují problémy se zpracováním v nedávno spuštěné bioplynové stanici ve Vyškově. Občané mohou k jejich
odstranění využívat sběrný dvůr v nedalekých Ivanovicích na Hané. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro bioodpad z vašich domácností
a zeleň z veřejných prostranství. Zeleň a další odpad z vašich zahrad si každý likviduje sám a k tomu byly pořízeny zahradní kompostéry,
které jste od obce obdrželi zdarma.
Krátce o bioplynové stanici.
Zkušební provoz bioplynové stanice ve Vyškově koncem loňského roku zahájila REBIOS, spol. s r.o., dceřiná společnost RESPONO, a. s.
Bioplynová stanice slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů neboli bioodpadů (zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, tráva,)
svezených z obcí, které odděleně bioodpady třídí, dále vedlejších živočišných produktů (odpady z jídelen, vývařoven a restaurací)
a dalších surovin (prošlé potraviny ze supermarketů, použité fritovací oleje apod.).
Ze vstupních organických látek vzniká v zařízení formou mokré anaerobní fermentace bioplyn a digestát. Bioplyn je dále spalován
v kogenerační jednotce a využíván k výrobě elektrické a tepelné energie.
A právě digestát bude dále možné používat jako hnojivo na zemědělské pozemky. Bioplynová stanice zpracuje až 9 000 tun odpadů
ročně. Zařízení bylo zkolaudováno v polovině letošního roku. Projekt výstavby bioplynové stanice ve Vyškově byl podpořen dotací
z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 50 mil. Kč.
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Nařízení obce Želeč č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád
Rada obce Želeč se na svém zasedání konaném dne 30.10.2014 vydala na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území obce Želeč.
(2) Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Článek 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet
a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto tržních místech:
Prostor č.1 – před budovou Obecního úřadu Želeč čp. 62 na části p.č.1878/26
Prostor č.2 – na parkovišti před budovou Kulturního domu v Želči č. p.15 na části p. č.1878/1
Prostor č.3 – před budovou Smíšené zboží Marie Kořínková Želeč č.p.73 na části p.č.st. 50
Článek 3
Stanovení přiměřené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor
pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.
Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Tržní místa jsou provozovány po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 7:00 do 18:00 hodin a v době
konání různých společenských akcí pořádaných obcí nebo společenskými organizacemi je doba neomezená.
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a)
b)
c)
d)

udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,
k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni
řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky.
Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a)
b)
c)

dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje,
zveřejnit tržní řád a provozní dobu,
přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží a poskytovatelům služeb.
Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných
podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v
pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.
Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Na celém území obce Želeč je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí
objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného
nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se
prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.
Článek 9
Sankce a pokuty
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět členové Rady obce Želeč.
(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto
nařízením dotčena.
3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
V Želči dne 30. 10. 2014
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Informace pro občany
Víte, že
díky službě Czech POINT si můžete na Obecním úřadu v Želči pořídit výpis z Katastru nemovitosti, výpis z Rejstříku trestů nebo výpis
z Bodového hodnocení řidiče. Obecní úřad dále také provádí vidimaci (ověřování listin) a legalizaci (ověřování podpisu).
Aktuality na email
Aktuality z dění v obci, důležitá oznámení a informace zveřejňované na obecních stránkách www.zelec.cz máte možnost dostávat přímo
do vaší emailové schránky. Stačí, když vyplníte vaši emailovou adresu v sekci Aktuality po kliknutí na „Přihlásit se k odběru novinek”
a uložíte. Nově přidané články obdržíte pak přímo do své schránky.
Svoz odpadu o Vánocích
Svoz odpadu o vánočních svátcích bude probíhat dle běžného svozového plánu. To znamená, že TKO v naší obci bude vyvážen ve čtvrtek
24. 12. 2015 bez omezení.

Pozvánky
Římskokatolická farnost Želeč a obec Želeč Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná v neděli 27. prosince 2015
v 16.00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Želči.
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 je 1. ledna 2016 ve 13.00 hodin před Kulturním domě v Želči. Připravte si do batůžku špekáček
k opečení na ohýnku a dobrou náladu.
Obec Želeč Vás srdečně zve na VI. OBECNÍ PLES konaný v Kulturním domě v Želči v sobotu 30. ledna 2016 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Marbo. Připraveno je občerstvení a kolo štěstí.
SDH Želeč Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v Kulturním domě v Želči v sobotu 27. února 2016 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Novios. Připraveno je občerstvení a kolo štěstí.

Tělovýchovná jednota Želeč, oddíl kopané
Po delší době se může v Želečském zpravodaji opět připomenout Tělovýchovná jednota Želeč, oddíl kopané. Naše organizace má
dlouhodobě stabilizovanou členskou základnu. V roce 2015 máme 48 členů. Hlavní činností je působení fotbalového oddílu ve IV. B třídě
OFS Prostějov. Pravdou je, že základna fotbalistů skutečně ze Želče je malá, proto za nás hrají hráči i z okolních obcí. V současné době
pracuje výbor TJ na doplnění mužstva a vytvoření dobrého kolektivu. To by mělo přispět k dobrým a vítězným výkonům v soutěžních
utkáních, které když hrajeme v domácím prostředí, jsou příjemným zpestřením pro občany v Želči.
Velmi důležité pro nás bylo také to, že jsme úspěšně přešli v oblasti organizační na
elektronický chod naší organizace v komunikaci s Okresním fotbalovým svazem
Prostějov i s organizátorem Fotbalovou asociací České republiky.
K aktivitám našich členů patřila v uplynulých letech organizace a pořádání ukončení
fotbalové sezóny s doprovodným programem, pořádání předhodové diskotéky
nebo v součinnosti s obcí sběr železného šrotu. Hráči se zúčastňují fotbalových
turnajů v malé kopané.
Rozsah a harmonogram akcí s naší účastí pro rok 2016 zatím plánujeme, ale věříme,
že navážeme na úspěšná předcházející léta a i nadále budeme aktivní ve
společenském dění v naší obci.

Za Tělovýchovnou jednotu Želeč
Mojmír Musil
hospodář
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Společenská kronika
Narození:
Vaculíková Marie
Šášek Jakub
Adamec Mikuláš

21.4.2015
30.6.2015
12.7.2015

Úmrtí:
Smutnou událostí pro nás bylo rozloučení s občany,
kteří nás navždy opustili:
Lankaš František
Polách Jaroslav
Fučíková Antonie
Ječmínek Jan
Helena Husáková
Božena Možná
Šatníková Alena
Dobiášová Zdeňka

31.1.2015
6.2.2015
15.3.2015
20.3.2015
26.6.2015
15.7.2015
8.12.2015
(DD Prostějov)

Životní jubilea v letošním roce s námi oslavili:
Klučka Alois
75 let
Svozilová Ludmila
75 let
Dohnalová Antonie
80 let
Trnavský Jan
85 let
Večeře Josef
75 let
Špačková Marie
70 let
Svozil Jaromír
80 let
Nedbal Josef
70 let

Wisnerová Jarmila
Gartnerová Marie
Pazderová Anna
Pospíšilová Otilie
Ježek Ivo
Svoboda Alois
Hacurová Anna
Hodinář Petr
Vlček Miroslav
Klevetová Karolína
Ziegler Jiří
Sobotová Antonie
Sochor Miloslav
Babincová Marie

60 let
70 let
85 let
60 let
60 let
80 let
80 let
60 let
70 let
85 let
70 let
75 let
85 let
94 let

Domovy důchodců
Marák František
Dvořáková Anna
Papoušková Jarmila
Hanák Zdeněk
Hradilová Olga
Kvapilová Emilie
Ševčíková Libuše

83 let
86 let
80 let
87 let
85 let
93 let
87 let

Srdečně blahopřejeme

Obecní knihovna
Obecní knihovna je bohatě doplňována jak povinnou četbou, tak naučnou literaturou.
Je myšleno i na nejmenší čtenáře novými pohádkovými knížkami. Všem čtenářům každý rok
zapůjčujeme 200 ks nov ých knih z Výpůjčního fondu knihovny v Prostějově.
Z rozpočtu obce je každoročně pořizováno 30 až 40 nových knih.
V letošním roce díky Zastupitelstvu obce Želeč bylo rekonstruováno staré osvětlení za nové.
Prostřednictvím obecního zpravodaje děkuji za věrnost stálým čtenářům a doufám, že si cestu
do knihovny najdou i noví čtenáři a věřte, že je z čeho vybírat,

Vaše knihovnice
Soňa Václavíková
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Vítání Adventu
Krásné předvánoční období jsme u nás v Želči opět zahájili první adventní nedělí, letos 29. listopadu, s bohatým programem. V loňském
roce jsme se zapojili do celorepublikové akce vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tato myšlenka se nám velice líbila, nicméně
organizátoři akce i letos pro celorepublikové vypouštění zvolili dobu, kdy jsou mnozí z Vás ještě v práci, děti ve školách. Proto jsme se
letos rozhodli vypustit balónky na vlastní pěst a právě první adventní neděle nám přišla jako ta pravá. K oblakům se letos vzneslo kolem
stovky balónků i přes to, že nás chtělo odradit počasí.
Následoval vánoční jarmark v kulturním domě, prodejní akce zboží s vánoční tématikou a drobnými dárky. Jsme rádi, že se nám podařilo
opět oslovit několik prodejců, kteří byli ochotni nabídnout Vám své zboží a umožnit tak některým nákup vánočních dárků přímo v naší
obci.
V letošním roce byl jarmark doplněn soutěží o nejlepší štrúdl, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Želeč. Na soutěži se sešlo
12 vzorků nejrůznějších druhů štrúdlů, od klasických jablečných až po záviny ve slané úpravě. Boj byl celkem vyrovnaný, protože každý ze
vzorků měl své kouzlo, každý byl naprosto odlišný. Rozhodly pak jen jednotky hlasů, které nechaly zvítězit netradiční tvarůžkový závin.
Věříme, že tato obohacující soutěž byla startovním ročníkem a v příštím roce se zapojí více soutěžících s novými nápady.
Přivítání adventu pokračovalo kulturním programem v prostranství před kostelem. I přes nepřízeň počasí se vás sešlo dost a děkujeme,
že jste vydrželi v tak hojném počtu, i když nám na hlavu místo vytoužených sněhových vloček padaly dešťové kapky. Vystoupení dětí
z naší mateřské školy a starších dětí z obce bylo milé a laskavé, vánoční atmosféru dokonale dotvořil hudební vstup dětí ze ZUŠ
v Němčicích nad Hanou, pobočky v Brodku u Prostějova, pod vedením pana učitele Kalivody.
Během tradičního ohňostroje na závěr se nám rozsvítil vánoční stromeček, který s myšlenkou blížících se Vánoc vykouzlí úsměv nejen na
dětské tváři.

Hezké Vánoce Vám přeje Kulturní komise obce Želeč!
Za Kulturní komisi Želeč
Ing. Světlana Hlaváčová
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Mateřská škola
V posledních letech je plně využívaná kapacita Mateřské školy Želeč. Aby bylo dětem co nejlépe, snažíme se mateřskou školu udržovat
a v rámci možností modernizovat. Po výměně oken, topného systému a kompletního zateplení budovy byla v roce 2014 dokončena
rekonstrukce dvora. Byla odstraněna garáž, která byla ve špatném stavu a předlážděním celého dvora vznikl krásný prostor pro dětské
hry.
Díky Zastupitelstvu obce Želeč, kterému se podařilo získat dotace, byly v letošním roce provedeny další úpravy, tentokráte na školní
zahradě. Byla vyčištěna travní plocha a odstraněné nebezpečné větve stromů tak, aby děti mohly využívat celý prostor zahrady
k aktivním hrám. Dále byly odstraněny staré nevyhovující herní prvky a nahrazeny moderními atrakcemi a nad pískovištěm bylo
zbudováno zastřešení, aby děti mohly trávit venku co nejvíce času a nebyly v létě ohrožovány ostrým sluncem.
Mateřská škola Želeč také pro vás v letošním kalendářním roce uspořádala dvě výstavy – velikonoční a vánoční. Na obou z nich jste
si mohli prohlédnout výrobky našich dětí a také různé další výrobky a dekorace moderní či historické, které nám poskytli naši
spoluobčané a přátelé. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v dalších letech a přijdete si zavzpomínat nebo se jen tak pobavit při
našich budoucích akcích.

Za Mateřskou školu Želeč
Miroslava Václavíková
ředitelka školy
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Myslivecké sdružení Želeč
Myslivecký rok bude pomalu u svého konce a bude potřeba se poohlédnout za tímto rokem, jak po stránce lovecké, tak i nad věcmi,
kterými náš spolek prošel.
Každý rok uplyne poměrně rychle a tak řada předsevzetí a možná i snaha o nápravu některých věcí se nepodaří tak, jak jsme si na schůzích
naplánovali. Při pohledu na naší Želeckou honitbu, plesá srdíčko každého myslivce a určitě i ostatních našich přátel z obce.
Nádherný profil, doplněný v posledních letech o nové biokoridory, rybník a v kontextu s těmi stávajícími remízky, se dá říci, že takřka
ideální polní honitba. Každá věc má své ale. A to naše je naprosto v rozporu s tím, co by si člověk v takových podmínkách představoval.
Pro nás myslivce naprosto smutná stránka věci. Jak se nám z polí vytratily koroptve, tak pomalu odchází bažantí populace a populace
zajíce je rovněž špatná. Proč z honitby mizí i srnčí zvěř se dá jen těžce pochopit. Jistě tomu všemu přispívají obecné faktory, které jsou
stále probírány dokola – ochranářská, naprosto nesmyslná politika státu, zemědělství, které zdaleka není o tom, že se bude zvěř do
honiteb vracet, doprava, která v posledních měsících zasáhla díky objížďce v Brodku i náš revír, přinesla mnoho srážek se zvěří
s následným úhynem.
Tak by se dalo pokračovat dále a dále. Bohužel v posledních létech není dostatečná reprodukční síla. Zajímavý je stav zvěře na rybníce,
o populaci kachen se nedá mnoho hovořit, vždyť za poslední léta není na rybníce vidět kachna, jak za ní plavou kachňata, na ostrůvku je
řada hnízdních budek, takřka v ideálním prostředí, v budkách je snůška, ale mladé kachničky stačí zničit hned v samém počátku jejich
života škodná, především volavky a motáci. Na rybníce se objevil i psík mývalovitý, jistě je přítomna liška a jezevec a další živočichové,
kteří škodí na zvěři. O přítomnosti černé zvěře, která naší honitbou migruje, není třeba hovořit.
Když jsem u výčtu zvěře, čas od času se objeví i zvěř jelena lesního, která migruje rovněž tak, jako černá zvěř.
Naše myslivost je celkem stabilizovaná, máme na rozdíl od některých mysliveckých sdružení na okrese řadu mladých členů, tím se
zpomaluje trend stárnutí členské základny, bude tato mladá generace dostatečnou transfuzí mladé svěží krve? Budeme i nadále ctít
tradice a budovat další hodnoty myslivosti? Jak budeme fungovat, tak o nás budou lidé v obci smýšlet. Máme v sobě dostatek pokory,
k přírodě, k členům mysliveckého sdružení, abychom udrželi alespoň to, co ještě máme. Bez pomoci zazvěřováním, péčí o zvěř,
rozumným plánováním lovu, snad zpomalíme ztrátu drobné zvěře v krajině. Kdo trošku ví, určitě si uvědomí, že lov v posledních letech je
bedlivě střežen, nelovíme nic, co by znamenalo zásah do minimálních stavů.
Povinností nás starších a věřme, že i zkušenějších, je pomoci jim radou a dát nastupující mladé generaci šanci.
Po stránce společenské určitě patří v obci Pytlácká noc, spolupráce při různých akcích pro děti. I toto je součástí práce myslivce. Posezení
při poslední leči, doprovázené tradicemi, jako je pasování na krále honu a v neposlední řadě povídání o lovech, trofejích. Nezaškodí
trošku myslivecké latiny a posezení je příjemné pro všechny účastníky.
Při tomto psaní nemůžu opomenout spolupráci se zemědělci, vlastně se tomu ani nedá říci spolupráce, spíše bych konstatoval,
že si vzájemně neškodíme, snažíme se být součástí jeden pro druhého.
Blíží se konec roku, začíná nový. Co si přát. Uvědomme si všichni, že
příroda je opravdu křehká, neničme rovnováhu, chovejme se, a tím
myslím všichni občané naší krásné vesnice, v přírodě nenápadně, tiše
a uvědomme si, že i vycházka s pejskem má svá pravidla, běžme
naslouchat přírodě, staňme se její součástí. Pak všichni pochopíme,
jak je krásné vše kolem nás, poděkujme všem těm, kteří přispívají
svoji prací k tomu, aby se nám dobře s přírodou žilo.
Budeme rádi, když na nás myslivce budete v dobrém pohlížet a při
různých akcích za námi přijdete. My se s vámi naopak podělíme
o naše zážitky, rádi vám posloužíme dobrým jídlem a pitím.

Za Myslivecké sdružení Želeč
Jiří Procházka st.
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Klub zahrádkářů Želeč
Dovolte mi pár slov a ohlédnutí se za končícím rokem 2015. Letošní rok byl krásný, úrodný a laskavý. Ale i skoupý na vláhu.
Klub zahrádkářů, přestože je co do počtu členů nejslabší složkou, aktivně pracuje.
Na jaře jezdíme do Olomouce na Floru, na tento výlet se vždy velmi těšíme. V létě jsme si poseděli u ohně, při pěkné hudbě, povídali
si a opékali špekáčky. Všem se nám to líbilo.
Již tradičně pořádáme podzimní výstavu ovoce, zeleniny a výpěstků, kterou jsme letos obohatili o košt slivovice. Návštěvnost občanů jen
potvrzuje, že se jim výstava líbí.
Naši pěknou klubovnu také využíváme k různým oslavám, nebo večírkům. Stále však máme co opravovat a zlepšovat. Též bych chtěla
poděkovat Zastupitelstvu obce Želeč, které nám poskytuje dotace, za které jsme si mohli klubovnu vybavit a upravit.
Do budoucna bychom si přáli více mladších členů. Máte-li zájem a vztah k pěstitelství a zahradničení, rádi Vás uvítáme.
Zahrádkáři přejí všem občanům klidné prožití svátků ve zdraví a úspěchy v Novém roce 2016. A všem ať to roste, kvete a plodí.

Za Klub zahrádkářů Želeč
Danuška Hlaváčková
předsedkyně
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Sbor dobrovolných hasičů Želeč
Nebudeme se tu rozepisovat o naší organizaci SDH jako takové, ale trošku bychom chtěli přiblížit odvětví, které je stále populárnější,
je naší zálibou, koníčkem a také vášní - požární sport.
Pro naše družstvo bylo zlomové období konec roku 2013, kdy se nám podařilo odvézt starou odepsanou stříkačku na profesionální
sportovní přestavbu, koupily se nové hadice a začalo se trénovat.
První sezóna 2014 s novým nářadím byla taková zkušební - těžká, tvrdá, občas to i bolelo, ale tvrdé tréninky se vyplatily a začali jsme vozit
poháry.
Výčet z letošní sezony 2015
Letošní činnost jsme zahájili už v lednu, kdy jsme začali zvyšovat kondičku v kulturním domě. Se stoupající teplotou jsme se pomalu
přesunuli na hřiště, kde jsme začali trénovat běh na 100 m překážek a požární útoky. První závody byly 25. dubna - okrsková soutěž
ve Vřesovicích, kde jsme obhájili loňské prvenství a postoupili tak na Okresní kolo do Prostějova. Okres nám také sedl, obhájili jsme
loňské vítězství na útoku, a po sečtení bodů zběhů na 100 m a štafety jsme získali krásné druhé místo. Následovala šňůra 28 závodů,
které se táhly až do konce října. Navštívili jsme soutěže na Prostějovsku, Vyškovsku, Kroměřížsku, Přerovsku a podívali jsme se i do
Vacenovic u Hodonína, Širokého Dolu na Svitavsku a nejdál do Želče a Chotěmic u Tábora. Z úspěchů bychom vyjmenovali první místa
z Žešova, Vrahovic a Hrušky, druhá z Pornic, Litenčic, Chropyně a bronz z Dobromilic a Němčic. Za zmínku také stojí soutěž z Karolína, kde
jsme v obrovské konkurenci byli šestí, v Křenovicích sedmí a u nás na noční soutěži také šestí. Samozřejmě se nám všude nedařilo, je to
týmový sport, kde je potřeba 7 závodících a byť jen malé zaváhání jednoho znamená kolikrát posun o desítky míst v celkovém pořadí, ale
to ke sportu patří.
V příštím roce 2016 bychom Vás chtěli pozvat na okrskovou soutěž,
která se uskuteční v dubnu, přesnější termín se včas dozvíte. Také
samozřejmě na naše již tradiční noční závody 16. 7. 2016 a v současné
době jednáme s radou Velké ceny Prostějovska v požárním útoku
o konání závodu tohoto seriálu i u nás, takže když vše dobře půjde,
18. 6. 2016 se setkáme na hřišti i u této příležitosti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní starostce a celému
Zastupitelstvu obce Želeč za výbornou spolupráci a finanční
podporu, panu Vojtovi Babincovi za příspěvek na dresy a všem
příznivcům a fanouškům za přízeň a podporu s přáním mnoha
úspěchů do nového roku.
Za SDH Želeč
Tomáš Marák
velitel
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