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Informační občasník pro občany obce Želeč
Vážení a milí spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

rok 2017 je pro nás již minulostí a zůstane jen konstatování, že ty svátky vánoční utekly příliš rychle,
že namísto setkávání s rodinou a utužování rodinných vazeb, že z přemíry předvánočního shonu při
pečení vánočního cukroví, shánění vánočních dárků a s koncem roku dohánění úkolů
v zaměstnání, jsme si těch opravdových a pohodových Vánoc neužili. Vánoce jsou nejkrásnějším
obdobím v roce, právě pro svoji slavnostní atmosféru krásy, vnitřní a duševní rovnováhu, umocněné
melodiemi vánočních koled a štěstím v rozzářených očích nejen našich dětí, ale všech, kteří jsou
obdarováváni.
Završení uplynulého kalendářního roku je v mysli nás všech spojeno, ať už si to připustíme nebo ne,
s hodnocením svého osobního života a dění kolem nás. Zcela určitě se srovnání loňského roku s lety
minulými nevyhne ani činnost obce i celého zastupitelstva. Každý občan má samozřejmě odlišný
názor na to, které akce a projekty jsou prioritní, zda finanční prostředky byly vloženy do těch
správných oblastí, zda bylo vhodné investovat vlastní zdroje nyní nebo raději spořit pro další
období. Snaha vedení obce je vždy jednoznačná, co nejvíce využít dotační zdroje pro výstavbu
a rozvoj obce a vlastní zdroje ponechat pro dofinancování dotovaných akcí. Všechno to úsilí, každá
akce a veškerá činnost obecního úřadu mají jedno společné a tím je prezentace naší obce, snaha
o to, aby byla lidmi z okolí vnímána ve všech směrech pozitivně a aby byla také příkladem
spolupráce s občany při řešení všech jejich běžných problémů.
Toto všechno může vedení obce ovlivnit. Oblast, kterou však ovlivnit nelze, je v posledních letech
malý zájem obyvatel o dění v obci a následnou účast na kulturních a společenských akcích. Pořádání
každé akce je náročné na volný čas všech organizátorů a velice mě pak mrzí, jak si jejich úsilí a práce
vážíme svým nezájmem a neporozuměním. Dříve právě společné soužití obyvatel a jejich pocit
sounáležitosti byl tím, čím se v kladném slova smyslu odlišoval od větších měst. Pevně věřím tomu,
že i v naší obci budou lidé rádi trávit stále častěji volný čas spolu se svými známými, kamarády
a ostatními občany.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce, a především jménem
svým, poděkovala za spolupráci a pomoc v loňském roce. Je mnoho možností a jsem upřímně ráda,
že téměř každý z Vás si vzal některý z druhů pomoci za sobě vlastní a přeji Vám do nadcházejícího
období nového roku více společně strávených okamžiků, samozřejmě pevné zdraví, síly, štěstí,
naděje, spokojenost a samé úspěchy jak v pracovním, tak i ve Vašem soukromém životě.
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Z činnosti Zastupitelstva obce Želeč v roce 2017
Rok 2017 skončil pro obec hospodařením s celkovými příjmy 10.196.579,94 Kč, s celkovými výdaji 9.468.881,20 Kč a zůstatky finančních
prostředků k 31.12.2017 u finančních ústavů 12.254.289,25 Kč. Obec není zatížena žádnými úvěry.
Výpis toho nejdůležitějšího z činnosti zastupitelstva a rady obce, které se poprvé sešlo 16. března 2017.
Na svém prvním březnovém zasedání byla předmětem jednání zastupitelstva mimo jiné zpráva o hospodaření obce k 31.12.2016, kdy obec
skončila s plněním rozpočtu v příjmové části 13.937.054,61 Kč, ve výdajové části 9.289.333,48 Kč a se zůstatkem finančních prostředků na účtech
11.654.334,60Kč.
S dokončením obnovy katastrálního operátu, který spočíval jeho přepracováním v části katastrálního území Želeč na Hané, obec Želeč, schvalovalo
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zastupitelstvo cenu prodeje pozemků v majetku obce 50,- Kč/m , na kterých řadě občanů stály nebo ještě stojí částečně jejich stavby a je nutné
tyto majetkoprávní vztahy dořešit. Občané jsou písemně k těmto úkonům vyzýváni katastrálním úřadem. Obec pro tyto účely zajistila pro občany
firmu Geodetika Prostějov, která za zvýhodněnou cenu zhotovuje pro občany dle jejich potřeb geometrické plány, stavební úřad na základě
kontrolních prohlídek provádí dodatečné kolaudace staveb, obec postupně odprodává části pozemků a nakonec vše končí vkladem do katastru
nemovitostí. Je opravdu potřeba, aby občané, kterých se to týká, nebrali tuto věc na lehkou váhu a snažili se požadavky katastrálního úřadu dořešit
co nejdříve.
Zastupitelstvo obce schvalovalo prodej nemovitosti rodinného domu č. p. 223, který byl obcí vykoupen v roce 2015. Důvodem prodeje byla
nepotřebnost nemovitosti pro činnost obce a náklady spojené s její rekonstrukcí a zájem obce na této rekonstrukci na náklady kupujících.
Dále zastupitelstvo schválilo nového dodavatele plynu pro obecní budovy a to regionální firmu Quantum, a.s. Vyškov, která provozuje plynárenské
zařízení a dodává dlouhodobě plyn v řadě okolních obcí, a která nabídla velmi výhodné podmínky a pro obec to znamená nemalou finanční úsporu.
S příchodem jara se dále zastupitelstvo zabývalo provozem stánku s občerstvením ve sportovním areálu na hřišti. Věřte, že není jednoduché zajistit
provozování nejen stánku, ale i celého areálu požární nádrže ke spokojenosti všech. Zastupitelstvo plánuje v letošním roce opravu plochy před
sportovním areálem pro parkování návštěvníků. Na opravu místní komunikace v celé této ulici nejsou dotační programy, tak se budeme snažit
opravovat postupně z malých dotací Olomouckého kraje, který v tomto roce z rozpočtu kraje vyčlenil max. 500.000,- Kč na jednu akci.
Z povinnosti obce jako provozovatele vodovodu, schvalovalo zastupitelstvo obce plán financování obnovy vodovodu, podle kterého by měla obec
především vytvářet finanční prostředky do tohoto fondu a pak postupně obnovovat stávající vodovod. Aby mohla obec tvořit fond obnovy
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vodovodu, který je povinností ze zákona a vychází ze životností jednotlivých zařízení stávajícího vodovodu v obci, musela by prodávat jeden m
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pitné vody alespoň za 40,- Kč. Kalkulace ceny vodného za rok 2017 pro naši obec činila 43,59 Kč za 1m . Záměrem zastupitelstva je ponechat
vodovod v provozování obcí, ale je nutností fond obnovy vodovodu vytvářet pro výměnu stávajícího vodovodního řadu. V letošním roce plánujeme
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údržbu a vyčištění vodojemu na drysické. Z tohoto důvodu došlo v roce 2017 k navýšení ceny vodného a stočného na celkových 25,- Kč za 1 m ,
i tak se pohybujeme dost hluboko pod průměrnými cenami v ČR.
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Podruhé se zastupitelstvo sešlo 18.4.2017 a schvalovalo smlouvu o dílo na opravu fasády hasičské zbrojnice nákladem celkem 248.314 Kč.
V letošním roce plánujeme ještě nátěr střechy a členové hasičského sboru budou mít pro svoji činnost a letošní oslavy 120. výročí založení sboru
pěkné zázemí.
Další zasedání zastupitelstva dne 1.6.2017 schvalovalo smlouvu o poskytnutí dotace na opravu chodníku ke hřbitovu II. etapa, která byla zdárně
dokončena nákladem 558.370,- Kč, z toho dotace z programu obnovy venkova Olomouckého kraje činila 263.370,- Kč a vlastní zdroje 295.000,Kč.

Oprava obecního majetku – oprava chodníku ke hřbitovu II.etapa
byla realizována za podpory Olomouckého kraje

z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2017
Dotační titul č. 1 Podpora budování venkova a obnovy infrastruktury obce
Celkové náklady :
Dotace z Olomouckého kraje:
Vlastní zdroje :

před realizací

558.370,- Kč
263.370,- Kč
295.000,- Kč

po realizaci

Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo zakoupení komunální techniky a jsem moc ráda, že následně na dalších zasedáních se podařilo schválit
i smlouvu s dodavatelem. Tomu však předcházel koloběh řady osobních jednání a prezentací s různými firmami, který se postupně zužoval, až byl
nakonec vybrán vítězný uchazeč, firma P+L spol. s r.o. Biskupice, s pobočkou v Hrubčicích, která dodala traktor KIOTI CK 4010 včetně příslušenství
za 1.323.982,- Kč. V letošním roce 2018 schválilo zastupitelstvo dokoupení ještě vysavače na listí, paletizačních vidlí a čelního nakladače.
Zakoupením této komunální techniky ušetří obec nemalé finanční prostředky za nákup služeb v rámci péče o zeleň především v oplocenkách a po
celém katastru obce. Díky své velikosti lze s traktorkem jezdit i po chodnících, aniž by došlo k jejich poškození a tím pádem se zjednoduší a zrychlí
zimní posyp a odmetání chodníků.
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Předmětem schvalování byla další smlouva o dílo na provedení demolice rodinného domu č.p.104, bývalé Trávníčkovo v části Zápleta, kdy se
obci podařilo dojednat s insolvenčním správcem odkoupení tohoto zboru za cenu 86.300,- Kč včetně provize oproti původním 286.300,- Kč.
Náklady demolice činily 181.235,- Kč. Zastupitelstvo zde plánuje kolmo k místní komunikaci 13 míst pro parkování a revitalizaci zbývající části
veřejného prostranství.
Na zasedání dne 20.6.2017 schvalovalo zastupitelstvo obce účetní závěrku a závěrečný účet obce a mateřské školy a další body týkající se
účetnictví.
V době letních prázdnin byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole v přízemí i v prvním patře nákladem 347.572,Kč. Zbývá ještě oprava stropu nad ředitelnou a myslím si, že obec má a bude mít pěkné zázemí pro výchovu a vzdělávání našich nejmenších
občánků. Co mě však velmi mrzí, je přístup některých našich dětí a mládeže, kteří dokážou nově zbudované věci, jako například dětské hřiště ve
školce znehodnotit hanebnými malůvkami a nepřiznat svoji chybu, ne jinak tomu bylo v předvečer akce Uspávání broučků v Hájku, opravdu špatný
příklad našim nejmenším.
Dne 14.9.2017 se zastupitelstvo sešlo, aby mimo jiné projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje. Obec přispívá 70,- Kč na 1 obyvatele každoročně na dopravní obslužnost, celkem za loňský rok činil příspěvek obce
38.430,- Kč. Předmětem schvalování byly také veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolkům v obci fungujících na jejich
činnost. Klub zahrádkářů Želeč v roce 2017 o dotaci na činnost nežádal. Na programu jednání zastupitelstva bylo také schvalování smluv o zrušení
předkupního práva na stavební pozemky v lokalitě Podsedek, smlouvy o zřízení věcných břemen na kabelové vedení nízkého napětí ke stavebním
parcelám.
Dne 24.10.2017 bylo zastupitelstvo svoláno, aby schvalovalo kupní smlouvu, jejíž předmětem byl rodinný dům č.p.188 po zemřelé paní
Mlčochové, včetně pozemku pod stavbou a zahradou za 381.000, - Kč. Znalecký posudek byl zpracovaný na částku 371.000,- Kč.
Dále bylo schvalováno několik kupních a směnných smluv s občany obce v rámci revize katastrálního operátu pro narovnání majetkoprávních
vztahů.
V souvislosti s projektem revitalizace Durstat schvalovalo zastupitelstvo smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou Arbotyl, s.r.o Brno, která byla
radou vybrána v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu, kácení dřevin včetně úklidu. Firma provede na základě zpracovaného
dendrologického průzkumu kácení a úklid nezdravých a špatně rostlých dřevin. Na takto připravený remíz lze získat 100 % dotaci na obnovení
rostlin namísto 80% v případě ponechání remízu ve stávajícím stavu. Náklady za tyto přípravné práce jsou téměř celé hrazeny z prodeje dřeva,
které bylo na místě vytěženo.
V rámci revitalizace katastrálního území, která se obci daří postupně naplňovat, schvalovalo zastupitelstvo podání žádostí o dotaci z Operačního
programu životní prostředí a to jednak na projekt „Obnova biokoridoru RBK 1 Durstatové díly“, na projekt „Revitalizace prvku ÚSES-EVKP 60
Sekyry“ a nakonec na třetí projekt „Sad krajových odrůd Želeč“ pod hřbitovem. Se všemi třemi projekty se bude obec ucházet s žádostmi o dotaci
v měsíci únoru - březnu 2018. Jsme upřímně rádi, že katastrální území obce má oproti okolním katastrálním územím takovou rozlohu jakou má,
a že se daří postupně získávat finanční prostředky na jeho revitalizaci.
Dále zastupitelstvo schválilo realizaci a podání žádosti o dotaci na akátové hřiště ve sportovním areálu na hřišti v prostoru mezi zahradami
a fotbalovým hřištěm. Termín odevzdání žádosti o dotaci končí 15.1.2018. Výše dotace je 70 %, maximálně 400.000,- Kč.
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U příležitosti 100. výročí vzniku České republiky, které připadá na letošní rok, schválilo zastupitelstvo uvolnění finančních prostředků na úpravy
okolí Pomníku obětem I. světové války. Úpravy byly z velké části realizovány s koncem roku 2017, zbývá vysadit na jaře ještě zhruba 50 ks rostlin,
které pokvetou v barvách trikolóry. Obec má záměr ošetřit samotný pomník s pomocí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje,
o které se bude ucházet formou žádosti o dotaci v těchto měsících.
Zastupitelstvo kladně posoudilo žádost Klubu vojenské historie –Dukla Prostějov, z.s. o finanční příspěvek na druhou knihu o osvobození regionu
s názvem Pod říšským vysílačem Donau. Kniha mapuje období 1938 – 1945. Jakmile bude kniha vydána, budou občané informováni o možnosti
zakoupení.
Poslední zasedání zastupitelstva obce v loňském roce se konalo 14.12.2017 a schvalovalo mimo jiné rozpočet mateřské školy, její střednědobý
výhled, to samé schvalovalo i u obce. Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen s příjmy 7.931.800,- Kč a rozpočtovými výdaji 8.034.611,50 Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo koupi nemovitosti č.p.193 včetně pozemku a zahrady v části obce Hliník za částku 550.000,- Kč včetně provize.
Hlavním důvodem zakoupení nemovitosti je veřejný zájem obce o zachování vlivu na využití této budovy v katastru obce. Je to již v pořadí šestá
nemovitost, která byla z totožných důvodů vykoupena. Dvě nemovitosti se podařilo již prodat, jedna se pronajímá a zbývající tři má zastupitelstvo
záměr znovu opakovaně nabízet k prodeji.
S realizací nového územního plánu a nutnosti zpracování tzv. S.E.A., posouzení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí, kdy náklady
na jejich pořízení se pohybují kolem půl miliónu, podala obec do 28.12.2017 žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde lze získat 80 %.
Zastupitelstvo již v roce 2016 schválilo technicko - ekonomickou studii likvidace odpadních vod v obci Želeč. Povolení k vypouštění přečištěných
vod do stávající jednotné kanalizace v obci končí v roce 2020 a jednou z podmínek vydání tohoto povolení je, že obec musí výhledově řešit likvidaci
odpadních vod. V současné době zpracovávání této studie vázne na směně pozemků, kdy z celkového záboru cca 12.000 m2 se nepodařilo obci
dohodnout směnu o výměře 400 m2 se dvěma vlastníky, respektive nebyla vůle ze strany vlastníků, bohužel zrovna ve středu plánované plochy pro
čističku. Z tohoto důvodu musela obec prostřednictvím projektanta posunout celou plochu a znovu vyjednávat s novými vlastníky o směně, což
nyní probíhá. Studie představuje přípravu tří variant likvidace odpadních vod v návaznosti na pravidla dotačního titulu z Operačního programu
životního prostředí, ve kterém se obec bude ucházet o dotaci.
Závěrem informace o záměru realizace kompostárny v areálu farmy Želeč. Na podzim loňského roku vydal Stavební úřad v Prostějově k tomuto
záměru zamítavé rozhodnutí, proti kterému se firma Manetech, a.s. odvolala a nyní je vše u odvolacího orgánu, Krajského úřadu v Olomouci
a čekáme na jeho verdikt a podle toho budeme bojovat dále.
Tolik z činnosti zastupitelstva obce v roce 2017 a jeho plánů v roce letošním.

SDH Želeč
Sbor dobrovolných hasičů Želeč čítá k 31.12.2017 45 členů dospělých
a 23 dětí. V roce 2017 se členové SDH Želeč tradičně podíleli
na společenském životě v obci. V únoru proběhl hasičský ples, který
hodnotíme jako vydařený a věříme, že se líbil i všem příchozím
a dobře se bavili. Doufáme, že nám občané zachovají přízeň
a dovolujeme si je tímto pozvat na letošní ples, který se uskuteční
v sobotu 24.února v kulturním domě.
Jako každý rok i loni jsme na hřišti hostili noční soutěž v požárním
útoku. Díky své několikaleté tradici a dobré přípravě tohoto klání se
i tentokrát představilo několik družstev z Prostějovské ligy, úroveň
závodů tak byla opět velice dobrá a celá akce se setkala s kladným
ohlasem.

5

Velkou část času a prostředků jsme v loňském roce investovali do našich
mladých hasičů. V našem prvním soutěžním roce se tým mladších žáků
představil celkem na 9 pohárových soutěžích a získal 1x 1. místo a 1x třetí
místo. Družstvo starších žáků reprezentovalo náš sbor na 12 pohárových
soutěžích, z toho 2x na nočních závodech v Pustiměři a Bochoři, a obsadili
1x 2.místo a 2x 3.místo. Věříme, že rok 2018 nám přinese ještě více
úspěchů a dokážeme navázat na nedávné dobré výsledky želečského týmu
mužů.
Rok 2018 bude pro naše hasiče velice významný, především z důvodu oslav
120 let založení sboru. Už na podzim jsme započali s přípravami, abychom
měli vše včas nachystáno k důstojné vzpomínce na historii hasičů v Želči.
Díky vstřícnosti obecního úřadu proběhla v létě na hasičárně rekonstrukce fasády a byla pořízena nová smaltovaná cedule se znakem sboru.
Touto cestou bychom chtěli pozvat každého z Vás k účasti na programu oslav, které se budou konat v sobotu 23. června 2018. Věříme, že na své si
přijdou návštěvníci každého věku a stráví příjemné a zábavné sobotní odpoledne a večer.
Mimo ples a oslavy zmíněné výše budou želečští hasiči v letošním roce hostit také okrskovou soutěž v požárním útoku a samozřejmě také další
ročník noční soutěže. Budeme se těšit, že přijdete podpořit a povzbudit naše týmy také na těchto akcích.
Radomír Pazdera, starosta SDH Želeč

Myslivecký spolek Želeč
V uplynulém roce 2017 proběhlo několik akcí pořádaných Mysliveckým spolkem Želeč.
Tradiční Pytlácká noc, na které bylo připraveno bohaté pohoštění tradiční mysliveckou kuchyní a o zábavu se starala oblíbená kapela
NO-PROBLEM byla v roce 2017 velmi vydařená. Svědčí o tom velká účast, která přesáhla 330 návštěvníků a navštěvují ji i hosté z čím dál větší
vzdálenosti. Svědčí to o vzrůstající kvalitě a oblibě této letní akce. Nastavili jsme si v minulých letech vysokou laťku, kterou se snažíme každým
rokem zvýšit. I v letošním roce to bude stejně.
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Lovecká sezóna se letos vedla převážně v lovu divokých kachen, kterých máme na želeckém rybníku dostatek. Během dvou listopadových honů bylo
uloveno celkem 51 ks kachny divoké. Velkým zpestřením druhého honu bylo setkání s černou zvěří ve Zmolách, kde bylo uloveno celkem 5 ks
prasete divokého. To je na naši honitbu velmi nezvyklé a pro zúčastněné to byl silný zážitek, který bude pravděpodobně velmi dlouho nepřekonán.
Bohužel i naší honitby se týká intenzivní lov černé zvěře vzhledem k výskytu afrického moru na území ČR. Odebrané vzorky z ulovených prasat byly
odeslány na vyšetření a byly negativní.
Horší situace je s drobnou zvěří. Na dvou honech bylo uloveno pouze 6 ks zajíce a 26 ks bažanta kohouta, a to většina kohoutů byla z umělého
odchovu. Proto se v následujícím roce budeme výrazně zabývat tlumením škodné zvěře a zlepšením podmínek pro drobnou zvěř. V této oblasti by
prospělo zatravnění starších oplocenek, kde jsou dřeviny již dostatečně vzrostlé a časté vysečení trávy není úplně nutné. V travnatém porostu
by tak vznikla krytina, kde mohou bažanti vyvést mladá kuřata a jsou lépe chráněny před dravými ptáky.
Na rok 2018 připravujeme i pro širokou veřejnost více akcí než jen tradiční pytláckou noc. Budeme se těšit na Vaši účast.
Václav Dohnal, člen MS Želeč

Tělovýchovná jednota Želeč
Naše organizace má dlouhodobou členskou základnu, která nyní tvoří 44 členů. Hlavní činností je působení fotbalového oddílu ve III.A třídě
okresní fotbalové soutěže Prostějov. Díky fotbalovým utkáním na domácím hřišti mají občané obce Želeč možnost zpříjemnit si nedělní odpoledne.
Hlavním stálým problémem je nedostatek domácích hráčů, proto v našem týmu jsou převážně hráči z okolních vesnic.
V loňském roce jsme pořádali také brigády pro úpravy povrchu fotbalového hřiště. Po ukončení podzimní sezóny začala rekonstrukce umýváren
pro domácí i hosty. Dokončena bude před zahájením jarní fotbalové sezóny.
Jako každý rok se v létě pořádal turnaj v kopané nazýván „Srandamač“, kterého se zúčastnily místní složky, tým starých pánů a družstvo žen.
Vítězství v loňském roce vybojovali staří páni.
Doufáme, že rok 2018 bude úspěšnější,
a i nadále budeme aktivní ve společenském
dění v naší obci.
Jiří Pavlík, předseda TJ Želeč, z.s.
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Zahrádkářský spolek Želeč
Jménem našeho spolku Vás chci v novém roce pozdravit, popřát hodně úspěchů, hojnost úrody a výpěstků.
Každý sadař a zahradník se na konci roku ohlédne a bilancuje. Loňský rok nám přinesl jarní mrazíky a opět nás připravil o úrodu peckovin a jádrovin.
Vynahradil nám to v létě bohatou úrodou zeleniny, květin i drobného ovoce.
Zahrádkářský spolek se tradičně vydává na jarní výstavu Flora v Olomouci,
která se těší velké oblibě. Z výstavy si odnášíme spoustu zážitků, rad
a nápadů. Tyto následovně využijeme na svých zahradách, ale i k úpravám
okolí a zkrášlení předzahrádek v naší obci.
Letos se nám vydařila i tradiční podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin.
Každoročně nám výstavu zpestřují práce dětí z místní mateřské školy.
Výstava se těší oblibě našich občanů svoji dobrou návštěvností.
Děkuji všem obětavým členům za celoroční spolupráci a přeji hodně
úspěchů.
Danuška Hlaváčková, předsedkyně ZSŽ

Mateřská škola Želeč
V letošním školním roce navštěvuje naši školku 23 dětí. Snažíme se dětem poskytnout dostatek podnětů, které potřebují ke správnému
a zdravému rozvoji své osobnosti. Výhodou je pro nás vesnické prostředí, dostatek přírody kolem, přesto se snažíme dětem nabízet i možnosti
a příležitosti, které mají děti ve městě.
V průběhu roku děti navštěvují divadelní představení v sále kina v Němčicích nad Hanou, pořádáme společné akce pro rodiče a děti – tradiční
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besídky masopustní, ke dni matek a vánoční, tvořivá odpoledne na téma Velikonoc, podzimu a Vánoc. Děti z mateřské školy vystupovaly v loňském
roce na vítání občánků a při vítání adventu v obci.
V roce 2017 uspořádala MŠ Želeč dvě výstavy pro veřejnost – velikonoční a vánoční, na kterých jste si mohli prohlédnout nejen výrobky našich dětí,
ale také další výrobky a dekorace, které nám poskytli naši spoluobčané a přátelé.
Během letních prázdnin bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí i v patře budovy. Došlo k výměně veškerého sanitárního
vybavení, obkladů, byly přidány pisoáry pro chlapce a také přibylo umyvadel. Nového vybavení se dočkala konečně také šatna, kde byly kompletně
vyměněny lavičky a skříňky s věšáčky.
Miroslava Václavíková, ředitelka MŠ Želeč

Setkání obcí Želeč
Ve dnech 12. a 13.8.2017 uspořádali občané z obce Želeč u Tábora velké setkání tří Želčí – Želeč na Hané, Želeč u Tábora a Želeč u Žatce
(místní část obce Měcholupy). Setkání proběhlo z velké části na fotbalovém hřišti, kde byl připraven zábavný souboj vesnic v různých disciplínách,
například řezání dřeva, přetahování lanem, pití piva, pojídaní koblih nebo „lyžování“. Bavili se soutěžící i fanoušci a k naší velké radosti a díky
skvělému výkonu při závěrečné disciplíně – skládání obecního znaku – se naše Želeč umístila na 1.místě. Radost byla obrovská, nicméně krásně
prožité odpoledne znamenalo vítězství pro všechny zúčastněné. Večerní zábavou byla skvělá hudba a taneční „štěrk“ (=parket) byl stále plný.
Druhý den jsme si prohlédli obec Želeč u Tábora, která je velmi pěkně udržovaná a očividně vzkvétá. Navštívili jsme místní muzeum zemědělských
strojů, obrazárnu Špejchar a starostové všech obcí společně zasadili stromy přátelství, které budou toto setkání připomínat. Zakončením programu
byla návštěva minipivovaru v Oboře spojená s ochutnávkou jejich domácího piva.
Celé setkání bylo velice příjemné, navázali jsme na dávnou družbu, kterou obce mezi sebou měly a všichni věříme, že vznikne nová tradice
vzájemného setkávání. V příštím roce bychom chtěli toto setkání uskutečnit u nás a pozvat přátele z táborské a žatecké Želče do té naší moravské.
Snad se jim tu bude líbit stejně jako nám se líbilo v Želči u Tábora.
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Mikroregion Němčicko se baví
Soutěžní klání obcí mikroregionu konané 26.8.2017 v Pivíně jsme nemohli vynechat a i přes malý počet účastníků jsme hrdě šli do boje. Našemu
týmu se celkem dařilo, ve všech soutěžích jsme se drželi na předních příčkách, ale soutěž, kdy bylo nutné sníst kyblík s popcornem a vypít Coca-Colu
nás zcela „zabila“, takže jsme skončili na 7. místě.
Umístění je to i tak pěkné, konkurence byla velká, nicméně skvělý zážitek z celého slunečného odpoledne zůstává bez ohledu na body. A navíc se
můžeme pochlubit nadregionální účastí, protože nás přijeli podpořit kamarádi z naší družby v Želči u Tábora. Doufáme, že se vás letos přidá více
a přijdete soutěžit nebo podpořit naši obec do Koválovic-Osíčan, kde se 25.8. letošní hry mikroregionu Němčicko budou konat.

10

Pohádkový hájek
V sobotu 2.září 2017 náš hájek obsadily opět pohádkové postavičky. Vše měl pod palcem Otesánek, který naštěstí nikoho nesnědl, naopak najíst se
mohly děti při loupání perníčků s Jeníčkem a Mařenkou, další úkoly měli pro děti připravené Křemílek a Vochomůrka, Sudičky, Popelka s princem,
vodník s Rusalkou, Karkulka a myslivec, čarodějnice, piráti a loupežníci.

11

Na bicyklech Němčickem
Další z akcí pořádaných mikroregionem Němčicko, které se
pravidelně účastníme, je akce „Na bicyklech Němčickem“.
Přestože jsme na okraji celého mikroregionu a často
slyšíme, že to k nám je daleko, přijíždí k nám pro razítko
stále více účastníků této akce. V loňském 11.ročníku v naší
obci startovalo 72 cyklistů a 242 jich během akce projelo.
Příští ročník bude mít za cíl obec Dřevnovice, tudíž
počítáme, že se počet návštěvníků ještě navýší. Přidat se
můžete i vy, na kola vyrazíme 8.září.

Ukládání broučků k zimnímu spánku
V říjnu jsme se sešli k lampionovému průvodu, jehož světýlka nás dovedla až do hájku k pelíšku pro broučky. Děti si přinesly doma vyrobené broučky
z přírodnin, zazpívaly a zatančily jim ukolébavku a potom jim udělaly měkkou peřinu ze spadaného listí. To sloužilo také dětem k jejich radovánkám.

Vítání adventu a vánoční výstava v mateřské škole
Vánoční čas jsme si přivolali první adventní neděli, kdy jsme nejdříve vypustili k obloze přes 120 balónků s přáním Ježíškovi a poté se konal
v kulturním domě předvánoční jarmark doplněný o soutěž o nejlepší štrúdl. Po setmění si připravily malý program děti a maminky a vše zakončil již
tradiční ohňostroj.
Kdo ještě dostatečně nenasál sváteční atmosféru, mohl tak učinit následující víkend při návštěvě vánoční výstavy v mateřské škole.
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Evidence obyvatel

Počet obyvatelů naší obce k 31.12.2017 je 548. V roce 2017 se tento
počet často měnil.
Do obce se přihlásilo k trvalému pobytu nově 28 obyvatel, což je
v poslední době nejvíce během jednoho roku, odhlásilo se 18,
zemřelo 9 občanů, narodilo se 7 dětí, z toho 3 chlapci a 4 děvčata.
V červnu 2017 proběhlo vítání občánků, kdy jsme do naší obce
přivítali 11 nových dětí, z toho bylo 5 chlapců a 6 holčiček.

Novoroční pochod 2018
Novoroční pochod k vodní nádrži se stal již zavedenou tradicí. Vzájemné setkání našich občanů se sousedy z Doloplaz na rybníku se uskutečnilo
letos již posedmé. I přes nevábivé počasí a blátivou cestu se zde sešlo celkem 54 účastníků a 3 pejsci, abychom všichni společně přivítali rok 2018.
Sněhu jsme se sice zatím nedočkali, přesto se našli vynalézaví spoluobčané, co zapřáhli sáně, jen s lehce terénní úpravou. První den roku se tak
vcelku vydařil, a tak doufáme, že takových pěkných setkání zažijeme více, třeba i během roku. Přejeme vám všem krásný rok 2018.
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Změny v autobusové dopravě od 1.1.2018
Jistě jste si všimli, že o 1.1.2018 došlo k úpravě jízdních řádů autobusové dopravy do naší obce. Vzhledem k tomu, že na úrovni kraje došlo k velké
změně celkové koncepce dopravy, dotkly se tyto změny částečně i nás. Některé spoje byly zrušeny úplně, některé upraveny. Většina spojů je nyní
obsluhována spoji vedenými z Prostějova do Vyškova. Pozor také dejte při odjezdu z Prostějova, které spoje odjíždí ze zastávky Újezd a které ze
zastávky na Lidické ulici, i zde došlo ke změnám. Došlo také k přečíslování linek, do Želče nyní jezdí spoje linek č. 729755, 780407, 780408.
Doporučujeme, abyste si před cestou ověřili čas odjezdu buď na zastávce nebo na www.idos.cz
Perlička na závěr: Všimli jste si, že autobusy, které k nám teď jezdí, mají všechny bílou barvu? Důvodem je požadavek Olomouckého kraje
na barevné sjednocení. Přepravní společnosti tak mají povoleno jen menší logo své ﬁrmy v přední části vozu.
Jak uvádí server www.zdopravy.cz, Olomoucký kraj je po Ústeckém dalším, který chce sjednotit vzhled autobusů. Zatímco Ústecký kraj vsadil na
zelenou barvu, v Olomouci požadují bílou.
„Bílá základní barva byla zvolena nejen s ohledem na snazší údržbu a servis, tmavá vozidla totiž nárokují častější očistu, ale především z důvodu
kontrolních záležitostí s důrazem na jednotnost systému IDSOK,“ řekl Jaroslav Tomík, ředitel Koordianátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (KIDSOK).
Podle něj každý cestující i kontroloři lehce poznají na dohlednou vzdálenost, že jde o vozidlo v objednávce Olomouckého kraje. „Navíc bylo
záměrem v případě potřeby využít vnější prostor vozidla pro propagační ukázky nebo akce především měst, obcí, spolků a dopravce tak libovolně
nenakládal s plochou jako s komerčním prostorem,“ dodal Tomík (v době vydání tohoto zpravodaje byl pan Tomík odvolán olomouckými radními
z funkce, nezbývá než doufat, že další změny v dopravě nepřinesou další zmatky pro cestující).

Odpadové hospodářství
V odpadovém hospodářství máme stále ještě co zlepšovat. Naše obec se v loňském roce zapojila už podruhé do projektu „Využití bioodpadu
v obcích DSO Hanácký venkov”, který byl v květnu 2017 úspěšně vybrán k podpoře. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno dalších 80 ks domácích
kompostérů, které obec na základě provedeného průzkumu bezplatně dává do užívání občanům. Tyto kompostéry po pěti letech doby
udržitelnosti se stávají jejich majetkem, nyní jsou ve výpůjčce na základě smlouvy. V prvním kole v roce 2015 už obec pořídila 120 ks kompostérů.
Dotace na pořízení činila 85 % a 15 % doﬁnancovávala obec ze svého rozpočtu.
Kompost by neměl chybět na žádné zahrádce bez ohledu na její velikost. Vhodně tak můžeme zužitkovat
biologický odpad z domácnosti, především ovoce a zeleninu, čerstvou trávu, listí, kávový lógr, čajové zbytky aj.
Čím více odpadu z domácnosti využijete ke kompostování, tím méně budeme muset odvážet v rámci svozu
BIO odpadu. V roce 2016 činil objem BIO odpadu více jak třetinu celkového odpadu v naší obci.
Obec se také dále zapojila do projektu „Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov”, který byl
rovněž úspěšně vybrán k podpoře. V rámci tohoto projektu obec pořídila s dotací 85 % nádoby na tříděný
odpad (papír, plasty, sklo, kovy) pro vytvoření nových sběrných hnízd v Zápletě a na Podsedku a doplnění těch
stávajících.
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Obec se snaží vytvořit lepší podmínky pro třídění a následnou recyklaci, abychom se již dnes učili efektivně a rozumně nakládat s odpadem. Po roce
2024 by se v České republice podle nově navrženého zákona o odpadech mělo zásadně omezit skládkování. Další využití odpadu je prakticky
jedinou cestou, kterou se tedy do budoucna můžeme ubírat. Tak,
jako jsme si zvykli nejprve třídit plasty a papír, měli bychom si
snadno zvyknout i na třídění skla, nápojových kartonů, olejů,
elektromateriálu a bioodpadu. Možnost třídit odpad má 99 %
obyvatel celé naší republiky a již 72 % občanů ČR odpady třídí.
Na jednoho člověka připadá v Česku průměrně o 100 kilogramů víc
odpadu než v Rakousku nebo v Německu. V Česku loni lidé
vyprodukovali 5,6 milionu tun komunálního odpadu. Polovinu tvořil
směsný odpad. Rozdíly mezi obcemi jsou vysoké. V českých
městech a obcích je rozptyl od 100 po 350 kilogramů na osobu.
Nádoby na tříděný odpad a bioodpad by měly množství směsného
odpadu snižovat.
Celorepublikově se ale ve třídění odpadů stále zlepšujeme!
V roce 2016 vytřídil každý Čech průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony), 72 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a bylo
77 % obalů využito a recyklováno.
A jak to bylo u nás? V obci Želeč se za rok 2016 vyprodukovalo celkem 145 tun celkového odpadu, což představuje asi 268 kg na osobu. Z toho
necelých 84 tun byl směsný komunální odpad, 49 tun bioodpad. Ani ne jedna celá tuna je odpad, který jsme naházeli do kontejnerů na papír, plast
a sklo. Když připočteme nebezpečný odpad, který vytřídíme při speciálních svozech, zjistíme, že v naší obci každý občan vytřídil zhruba 92 kg
odpadu, tedy zhruba jednu třetinu. Je to dost? Pojďme společně zkusit letos tuto bilanci vylepšit.
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Informace pro občany
Tip: Volné termíny na pronájem kulturního domu můžete nově zjistit i na webových stránkách obce www.zelec.cz v sekci Život v obci,
nabídka Obsazenost kulturního domu

Pozvánky

Ž e l e č Vá s s r d e č n ě z v e n a
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e
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O

VIII. obecní ples

Obec Želeč

konaný v Kulturním domě v Želči
dne 19.1.2018 ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina MARBO
Vstupné 70,-Kč
Taneční vystoupení
Bohaté občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé

Dětský karneval, neděle 4. března 2018 od 14 hodin

TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY
19.5.2018
OD 19 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ ŽELEČ

Sobota 23. června 2018 - Oslavy 120. výročí založení SDH Želeč
Sobota 21. července 2018 - Pytlácká noc
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