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Vážení a milí spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

adventní čas a svátky vánoční jsou již dávno za námi stejně jako rok 2018 a před námi je nový rok,
rok 2019, ze kterého pomalu, ale jistě ukrajujeme den za dnem. Doufám, že jste svátky vánoční
prožili ve slavnostním duchu, se svými rodinami, přáteli a načerpali hodně sil do nadcházejícího
období, které je před námi. Ať vás po celý rok provází vstřícnost, tolerance a blízkost rodiny a přátel
a ať prožijete rok 2019 v pevném zdraví. Zima nám pomalu končí, a i když to není tak dlouho, kdy
nám ukázala, že se své vlády nechce jen tak vzdát, jaro je tady.

S přáním všeho dobrého
Ing. Bronislava Augustinová
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Obecní úřad Želeč
Obec Želeč
Želeč č.p.62,
798 07 Brodek u Prostějova
Telefon:
Fax:
e-mail:

582 370 254
582 370 254
obec@zelec.cz

IČ:

00288993

číslo účtu:

7427701 / 0100

Datová schránka:

nwebjs5

Úřední hodiny:
Úterý
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 12:00

Se začátkem roku je nepsanou tradicí zamýšlet se nad výsledky roku minulého a podívat se do nepříliš vzdálené budoucnosti.
V loňském roce, jako každý rok, se naše obec ucházela o získání dotací pro výstavbu a rozvoj naší obce, což je snahou vedení obce, co nejvíce využít
dotační zdroje a zdroje vlastní ponechat na dofinancování dotovaných akcí. Úspěšnost podaných žádostí však nebyla taková, jakou bychom si
představovali.
V souvislosti z pořizováním nového Územního plánu Želeč a s nemalými náklady spojenými s jeho pořízením, podala obec žádost o dotaci na I. fázi
územního plánu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, která nebyla podpořena a souběžně s ní obec podala žádost o dotaci i do Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje, kde jsme naopak úspěšní byli. Celkové náklady na I. fázi pořízení územního plánu činily 370.139,- Kč, z toho
zpracování územního plánu pro společné projednání ve výši 139.150,- Kč a zpracování S.E.A. – posouzení vlivu koncepce územního plánu na životní
prostředí ve výši 230.989,- Kč. Obec obdržela dotaci od Olomouckého kraje ve výši 185.069,- Kč, tedy 50%, jak ukládají pravidla dotačního
programu.
Společné projednání územního plánu proběhlo 5. 9. 2018 v kulturním domě, ale i když jste všichni obdrželi pozvání do svých schránek, zájem
o seznámení se s návrhem připravovaného nového územního plánu obce byl malý. Je to velká škoda, protože se často stává, že občané přicházejí se
svými záměry, které by chtěli v obci realizovat, pozdě, kdy už je územní plán schválený, a stává se, že změna územního plánu buď není možná, nebo
je nákladnější a časově náročnější, než pořízení nového územního plánu. Pak stavební úřad takovou stavbu, která není v souladu s platným
územním plánem obce, nemůže povolit. V letošním roce probíhá zpracování II. fáze pro veřejné projednání a nový územní plán obce by měl být
schválený na jaře roku 2020, pokud se bude vše vyvíjet dle časového harmonogramu.
Do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje podala obec ještě jednu žádost, a to na projekt „Oprava parkovací plochy u sportovního areálu
včetně inženýrských sítí” nákladem 1,4 mil. Kč včetně příspěvku kraje ve výši 0,5 mil. Kč, ale tato žádost nebyla krajem podpořena a nyní
v souvislosti s přípravou a řešením likvidace odpadních vod byla tato akce prozatím odložena.

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018
Územní plán Želeč a S.E.A.
Dotační titul č. 2
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Celkové náklady roku 2018:
370.139,-Kč
Dotace z Olomouckého kraje:
185.069,-Kč
Vlastní zdroje:
185.070,-Kč

Žádost o dotaci na realizaci projektu Akátové hřiště Zábraň, na který obec žádala z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nebyla nakonec úspěšná,
proto se realizovala jen část a zastupitelstvo obce koncem roku schválilo podání nové žádosti o dotaci ze stejného dotačního programu s možností
získání 70% z celkových uznatelných nákladů. Žádost byla podána v termínu do 28.2.2019.
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S končící platností povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v roce 2020 a v návaznosti na stávající platnou legislativu je obec
nucena řešit odkanalizování obce. Dle sdělení vodoprávního úřadu nebude povolení již prodlouženo, ani znovu vydáno na stávající jednotnou
kanalizaci, která v současné době zajišťuje likvidaci odpadních vod z obce vyústěním do Želečského potoka. Proto se zastupitelstvo obce již více jak
rok problémem likvidace odpadních vod z obce zabývá. Obec musela nechat zpracovat monitoring kanalizace v celé obci, který se nyní
vyhodnocuje, a který ukáže, jakou cestou se bude muset obec ubírat v otázce likvidace odpadních vod. Musíme však počítat s tím, že stávající
kanalizace je z roku 1950 a tomu odpovídá i její technický stav. Použití kanalizace pro odvod splaškových vod ve stavu v jakém je, je nereálné, a to
jak legislativně, tak i technicky.
S tímto projektem také úzce souvisí další akce, kterou obec plánuje společně s Olomouckým krajem. Jedná se o přípravu projektové dokumentace
na rekonstrukci silnice III/43310 Želeč-intravilán, vedoucí přes obec, která je majetkem Olomouckého kraje. Zastupitelstvo obce schvalovalo
smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek se Správou silnic Olomouckého kraje na zhotovitele stavby a následně pak smlouvu s vybraným
zhotovitelem projektové dokumentace, který bude pro obec projektovat opravu stávajících chodníků podél silnice, nová podélná stání a opravu
stávajícího vodovodu pod silnicí včetně přípojek.
Obec má zpracovaný projekt „Sad krajových odrůd“ na parcelách ve vlastnictví obce pod hřbitovem. Podstatou plánovaných krajinářských úprav je
obnovit obecní sad, zvýšit ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost v lokalitě, primárně o ovocné domácí dřeviny, výsadba nových dřevin
a rostlin včetně květnaté louky a štěrkové pěšiny s altánem.

OVOCNÝ SAD - ŽELEČ

S koncem roku, v měsíci listopadu, podala obec dvě žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí na dva projekty. Celkové
urbanistické a prostorové řešení u prvního projektu „Obnova biokoridoru RBK 1 Durstatové díly“ představuje soustavu jedenácti zemních tůní,
zahloubených od 1m do 3m pod úrovní okolního terénu. Tyto tůně umožní soustředění zvýšené hladiny podzemní vody do prostoru mokřadu,
stabilizují hladinu vody během roku a tím stabilizují životní prostor pro na ně navázané živočichy a rostlinstvo. Zemina z výkopů bude použita na
zemní val, na svazích budou provedeny výsadby keřů do trojřad a stromů s výsevem luční směsi a stejná výsadba keřů a stromů bude provedena
po celé ploše biocentra.
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Podstatou druhého projektu „Stabilizace a revitalizace mokřadu EVKP 60 SEKYRY“ bude stabilizace obvodu a revitalizace mokřadu. Prostorové
řešení je navrženo s cílem vytvořit na necelém hektaru plochy zeleně útočiště pro zvěř a obohatit zdejší zemědělskou krajinu o biotopy vázané na
vodní plochy. Výsadby stromů a keřů opticky oddělí pozemek od zemědělské krajiny a vytvoří bariéru proti větrné erozi. Polní cesta s nestmeleným
travnatým krytem bude navržena podél západní hranice lokality při zachování parametrů polní cesty dle plánu společných zařízení komplexních
pozemkových úprav. Výše dotace na oba podané projekty je 90 – 100%.

Z činnosti zastupitelstva níže se dočtete, s jakými finančními prostředky obec hospodaří, ale jelikož výše uvedené plánované akce budou velmi
finančně nákladné, proto se obec do žádných velkých akcí nepouští a finanční prostředky šetří na dofinancování těchto projektů, především projekt
odkanalizování obce.

Z činnosti Zastupitelstva obce Želeč v roce 2018
Rok 2018 skončil pro obec hospodařením s celkovými příjmy 11.867.516,93 Kč, s celkovými výdaji 9.417.583,66 Kč a zůstatky finančních
prostředků k 31. 12. 2018 u finančních ústavů 14.631.119,19 Kč. Obec není zatížena žádnými úvěry.
Výpis toho nejdůležitějšího z činnosti zastupitelstva a rady obce, které se poprvé sešlo 15. února 2018.
Na svém prvním únorovém zasedání byla předmětem jednání zastupitelstva mimo jiné zpráva o hospodaření obce k 31.12.2017, kdy obec skončila
s plněním rozpočtu v příjmové části 10.196.621,61 Kč, ve výdajové části 9.469.663,20 Kč a se zůstatkem finančních prostředků na účtech
12.253.548,92 Kč.
Zastupitelstvo obce schvalovalo kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 1868/2 zahrada dle znaleckého posudku za částku 51.660,- Kč v rámci
narovnání majetkoprávních vlastnických vztahů. V zahradách našich občanů se nachází pozemky ve vlastnictví obce a občané si je od obce
dle zákona odkupují.
V návaznosti na zakoupenou komunální techniku traktor KIOTI CK 4010, schvalovalo zastupitelstvo obce kupní smlouvu, jejímž předmětem byla
koupě čelního nakladače a paletizačních vidlí. Cenovou nabídku 162.987,- včetně DPH schvalovala rada obce na svém zasedání dne 16.1.2018 na
základě kompetencí rady obce k provádění rozpočtových opatření a pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Na tomto zasedání zastupitelstvo také schvalovalo smlouvy o zřízení věcných břemen na plynové přípojky a kabelové vedení nízkého napětí pro
naše občany.
Zastupitelstvo v souvislosti s realizovaným projektem výsadby Újezdu u Černého kříže schvalovalo plán následné péče na roky 2018 – 2020. Byla
ukončena smlouva s realizační firmou z důvodu nespokojenosti se službami. Zastupitelstvo schválilo plán následné péče, jehož obsahem je pouze
ošetření stromů a keřů, s firmou, která oplocenku projektovala a co se týká sečení, to si bude obec zajišťovat svojí komunální technikou sama.
Na druhém dubnovém zasedání zastupitelstvo schvalovalo účetní závěrku a závěrečný účet obce a další body spojené s hospodařením obce.
V rámci ukončené revize katastrálního operátu, kdy obec postupně s občany narovnává majetkoprávní vztahy, schvalovalo zastupitelstvo kupní
smlouvy s občany o prodeji částí pozemků v majetku obce, na kterých z části stojí jejich nemovitosti. Občané byli katastrálním úřadem vyzváni, aby
u staveb, které nemají zapsány v katastru nemovitostí, provedli dodatečně kolaudace nebo doložili kolaudační povolení, které pouze na katastrální
úřad nedopatřením neodevzdali, což je ta jednodušší varianta. Poměrná část občanů tuto povinnost vůči katastrálnímu úřadu již splnila, ale jsou
občané, kteří na výzvu katastrálního úřadu doposud nereagovali.
Dále zastupitelstvo schvalovalo veřejnoprávní smlouvy s místními spolky, jejímž obsahem je poskytnutí dotací na jejich činnost v letošním roce a to
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každému spolku ve výši 15.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvalovalo další smlouvy o zřízení věcných břemen na plynové přípojky a kabelové vedení nízkého napětí pro naše občany.
Na třetím květnovém zasedání zastupitelstvo schvalovalo přijetí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na projekt Územní plán
Želeč a S.E.A. a smlouvu o poskytnutí této dotace s Olomouckým krajem. Zastupitelstvo dále schvalovalo kupní smlouvu o prodeji pozemku
parc.č. st.184/1 a st. 376, jejíž součástí je rodinný dům č.p.167. Důvodem uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem byl prodej rodinného domu
ve vlastnictví obce, byla nepotřebnost těchto nemovitostí pro činnost obce a náklady spojené s jejich rekonstrukcí a zájem obce na těchto
rekonstrukcích na náklady kupujících. Obec takto prodala již pět rodinných domů, které byla nucena vykoupit.
Na čtvrtém červnovém zasedání vzalo zastupitelstvo obce na vědomí informaci Ředitelství silnic a dálnic o monitoringu v biocentru Zmol. Zde je
instalováno 35 bodů, které budou monitorovat, jak se chovají stěny vytěženého pískového lomu. Toto opatření vzniklo na popud ze strany obce,
která upozorňovala na sesuv pískových stěn podél dálnice D46 směrem k obci. Jak nám ŘSD sdělilo, nemá dostatek financí na zajištění krajnice
podél celého úseku lomu, rozhodlo se pro toto prozatímní řešení.
Zastupitelstvo schvalovalo kupní smlouvu o prodeji části pozemku parc.č. 1898/2, další smlouva v rámci narovnání majetkoprávních vztahů, revize
operátu.
Předmětem jednání zastupitelstva bylo schválení smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek se Správou silnic Olomouckého kraje na
zhotovitele stavby III43310 Želeč-intravilán, silnice vedoucí přes obec.
Velmi důležitým bodem a rozhodnutím zastupitelstva obce byla změna právního zastoupení obce Želeč ve věci záměru firmy Manetech, a.s.
realizace kompostárny v bývalém areálu družstva. Zastupitelstvo se rozhodlo ukončit smlouvu s dosavadní advokátní kanceláří Mgr. Jany Zwyrtek
Hamplové a schválilo uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o., servis ekologických právníků. Jak je vám všem známo, obec
se již šestým rokem brání realizaci záměru kompostárny v bývalém areálu družstva, protože taková stavba do naší obce nepatří. Během tohoto
šestiletého období se toho mnoho a mnoho událo, obec po celou tu dobu musela a musí čelit celé řadě rozhodnutí a stanovisek, která od
prvopočátku hrají ve prospěch firmy Manetech a pro naši obec, její občany a životní prostředí představovala a představují hrozbu
s nepředstavitelnými následky. Je to velmi náročný a vyčerpávající boj, který konečně přinesl po tak dlouhé době první, pro obec zásadní
rozhodnutí, a to nové rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci, kterým krajský úřad konečně zamítl odvolání společnosti Manetech a potvrdil tak
napadené rozhodnutí Stavebního úřadu v Prostějově, který záměr kompostárny v září 2017 zamítl a firma Manetech se jak jinak, proti tomuto
rozhodnutí odvolala. S původním rozhodnutím kraje, jedním z prozatím posledních v tomto procesu, prospěšným pro firmu Manetech, obec
zásadně nesouhlasila a požádala v srpnu loňského roku Ministerstvo pro místní rozvoj o přezkum tohoto rozhodnutí a bylo nám vyhověno,
respektive ministerstvo loni v prosinci zamítlo rozhodnutí krajského úřadu a vrátilo kraji věc k novému projednání. Obec také požádala o pomoc
v tomto nelehkém boji i veřejného ochránce práv, kancelář ombudsmana. Toto nové rozhodnutí kraje je pro obec v této fázi zatím vítězstvím, píšu
zatím záměrně, protože firmě Manetech od doručení tohoto posledního nového rozhodnutí začala plynout dvouměsíční lhůta pro podání žaloby
ke krajskému soudu. Proto nechceme zatím předbíhat a musíme ještě dva měsíce vyčkat, zda firma Manetech této lhůty pro podání žaloby využije.
Pokud ano, čeká obec dál soudní boj, pokud ne a žaloba nebude podána, tak teprve potom se dá boj s kompostárnou považovat za uzavřený.
Schválením žádosti o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu mateřské školy byl zakoupen pro děti ve školce mobiliář do herny, švédská
bedna s matracemi a dva univerzální vozíky na pomůcky.
V souvislosti s řešením otázky likvidace odpadních vod, schvalovalo zastupitelstvo obce cenovou nabídku firmy SEZAKO na monitoring a čištění
kanalizace, jak bylo zmíněno v úvodu.
Zastupitelstvo schvalovalo smlouvy o zrušení předkupního práva na stavební pozemky na Podsedku na základě předložených kolaudačních
souhlasů stavebníky.
Na pátém červencovém zasedání zastupitelstvo schvalovalo kupní smlouvu o prodeji pozemku parc.č.st.81, jejíž součástí je rodinný dům č.p.107
včetně zahrady, ze stejných důvodů jako u prodeje ostatních rodinných domů ve vlastnictví obce.
Začátkem září vyhlásila rada obce konkurzní řízení na ředitele/ku Mateřské školy Želeč na základě přijatého oznámení, dnes již bývalé ředitelky
paní Miroslavy Václavíkové, o vzdání se funkce ředitelky mateřské školy k datu 10. 1. 2019. Koncem listopadu rada schvalovala zápis o průběhu
konkurzu, do kterého se přihlásily tři uchazečky, a do funkce ředitelky byla jmenována paní Mgr. Gabriela Syrová.
Chtěla bych touto cestou jménem zastupitelstva obce a především jménem svým ještě jednou poděkovat odstupující ředitelce paní Miroslavě
Václavíkové za celoživotní pedagogickou práci v Mateřské škole Želeč a popřát jí dlouhá léta ve zdraví a hodně pohody při prožívání další kapitoly
v knize života. Věříme, že zaměstnanci mateřské školy a rodiče dětí budou s novou paní ředitelkou dobře spolupracovat, aby v naší školce vládla
přátelská atmosféra a školka mohla plnit i nadále své poslání při výchově a předškolním vzdělávání dětí. Nové paní ředitelce přejeme hodně
úspěchů a elánu v nové práci a těšíme se na spolupráci.
Na šestém říjnovém zasedání, posledním před komunálními volbami, schvalovalo zastupitelstvo obce příkazní smlouvu s firmou GHC regio s.r.o.,
jejímž předmětem je dotační projekt likvidace odpadních vod, jak již bylo zmíněno v úvodu zpravodaje.
Další smlouvou, kterou zastupitelstvo schvalovalo, byla smlouva o dílo na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/43310 Želečintravilán s vítězným uchazečem ve výběrovém řízení firmou Ing. Linda Smítalová - Atelis Olomouc.
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Zastupitelstvo schválilo pořízení zánovního automobilu na zajištění stravování v mateřské škole a pro potřeby obsluhy vodovodu a kanalizace a pro
komunální služby po obci. Byl zakoupený osobní vůz Volkswagen Caddy, stáří 7/2014, diesel, 75 kW s STK do 6/2020 a najetými 104.000 km
za částku 249.260,- Kč. Zastupitelstvo tak rozhodlo z důvodu dosluhujícího technického stavu vozu Škoda Felicie.
V říjnu proběhly v obci, stejně jako v celé republice, komunální volby do obecního zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 30. října 2018, po složení slibu v úvodu zasedání, zvolili členové zastupitelstva ze svých řad starostu, místostarostu, členy
finančního a kontrolního výboru, jejich předsedy, schvalovali odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a závěrem nové zastupitelstvo
schválilo kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření a pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Na posledním zasedání konaném v prosinci 2018 schvalovalo zastupitelstvo obce rozpočet obce na rok 2019, stejně tak i rozpočet mateřské školy.
Dále byly předmětem schvalování smlouvy o zrušení předkupních práv k pozemkům na Podsedku. Zastupitelstvo schvalovalo kupní smlouvu na
odkup parcely č.st. 113/2 v Zápletě. Jedná se o parcelu po demolici č.p.104 bývalý dům rodiny Trávníčkových. Tato lokalita je v územním plánu
vymezena jako asanace, což znamená, že se zde už nesmí stavět. Zastupitelstvo plánuje tuto plochu revitalizovat, podélně s komunikací vybudovat
13 parkovacích míst pro přilehlé nemovitosti, lavičky, výsadbu zeleně atd. Obec má již rok zpracovanou studii, ale realizace bude možná až se
schválením nového územního plánu, který se nyní zpracovává. Se stávajícím územním plánem není tato akce v souladu.
Ze stejného důvodu nemůže obec realizovat připravený projekt za kostelem sv. Bartoloměje, kterým plánuje propojit náves s Hájkem za školou.
Také musíme čekat až na nový územní plán, kterým se tato plocha změní na plochu občanské vybavenosti.
Tolik výčet z činnosti zastupitelstva obce v roce 2018 a jeho plánů v roce letošním a plánů do blízké budoucnosti.

SDH Želeč
Rok 2018 byl pro želečské hasiče jako každoročně plný společenských a sportovních akcí. Kromě pořádání již tradičního plesu SDH zajistil náš sbor
pro občany obce divadelní představení ochotníků z Krásenska a v srpnu jsme se zhostili role pořadatelů hodové zábavy v Hájku. Za zmínku stojí
také účast našich hasičů na oslavách 140 let sboru dobrovolných hasičů v Želči u Tábora.
Nejdůležitější událostí se bezpochyby staly oslavy 120 let založení želečského hasičského sboru. Díky dobré přípravě a zapojení všech aktivních
členů se nám oslava vydařila a byla důstojným připomenutím tohoto významného jubilea.
V oblasti sportovní byla aktivní především družstva mladých hasičů. Ti poměřili své síly s ostatními týmy celkem na 20 soutěžích, z toho 3 byly
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noční. Starší žáci získali celkem 2 bronzové příčky, 5 stříbrných a 3x nenašli přemožitele. Tým mladších žáků sesbíral jedenkrát bronzovou
a stříbrnou medaili a 2x dosáhl na stupeň nejvyšší. Družstvo dospělých se loni představilo na domácí noční soutěži, která se o prázdninách konala
již posedmé na fotbalovém hřišti.
Poděkování za podporu patří nejen občanům obce, ale také obecnímu úřadu. Vážíme si spolupráce v roce 2018 jak s obcí, tak s vámi, našimi
spoluobčany, a věříme, že nám přízeň zachováte i v letošním roce.
Radomír Pazdera, starosta SDH Želeč

SDH
Želeč spolek Želeč
Myslivecký
Vážení spoluobčané,
jsme velice rádi, že se s vámi můžeme podělit zprávou o našich aktivitách. V loňském roce jsme začínali veřejnou zabíjačkou, kde byly nachystány
k prodeji veškeré zabíjačkové speciality, které jste si mohli vychutnat v naší myslivecké klubovně, nebo si je odnést do pohodlí domova.

Dále jsme se také účastnili dětského dne, konaného na fotbalovém hřišti, kde jsme nachystali stanoviště s mysliveckou tématikou. Věříme, že si
děti přišly na své a kdo ví, možná to mohou být první krůčky těch nejmenších k myslivosti.
Mezi naše největší kulturní akce patří bez pochyby Pytlácká noc. I když nám na loňské akci počasí moc nepřálo, tak i přesto patří k rekordní účasti
návštěvníků, které láká dobré jídlo, dobré pití, dobrá zábava a krásné prostředí želečského "Hájku".
Co se brigádnických akcí týče, tady bychom zmínili zpevňování břehu na vodní nádrži. Je nezbytné jej vyskládat kameny, abychom zabránili jeho
ujíždění a vymílání vodou. Ve zpevňování břehů budeme pokračovat s příchodem jara, dílo není ještě zdaleka hotové a budeme rádi, když ruku
k dílu přiloží i ostatní členové myslivosti a ostatních spolků v obci a nejen oni.
Dále se budeme podílet na odstraňování oplocení okolo výsadeb v biokoridorech na katastru, které již bylo započato pracovníky obce. Právě tyto
biokoridory jsou významným prvkem krajiny, podporují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním poškozením větrem a zadržují také
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vodu při dešti. Pro drobnou zvěř jsou důležité z důvodu vytváření přirozené krytiny
a migrace.
S blížícím se jarem narůstá také počet návštěvníků přírody a my bychom vás tímto chtěli
požádat, abyste se, zejména v době kladení mladých, chovali v přírodě ohleduplně.
Na přátelské setkání v přírodě a na kulturních akcích se těší členové Mysliveckého spolku
Želeč.
Zdeněk Hudeček, předseda MS Želeč

Tělovýchovná jednota Želeč
Vážení sportovní přátelé,
v minulém období se náš spolek dlouhodobě potýkal s nepříznivými výsledky ve fotbalové soutěži a krátkodobě také s problémy uvnitř naší členské
základny. Po skončení minulé sezóny jsme dokonce řešili otázku, zda ještě fotbal v Želči do sezóny 2018/19 vůbec přihlásit.
V posledních letech je hlavním problémem místního oddílu kopané nedostatek domácích hráčů, který se již řadu let snažíme řešit hlavně výpomocí
hráčů z okolních vesnic. Přesto se nám do letošní sezóny podařilo pod novým vedoucím mužstva počet želečských borců navýšit a vše nasvědčuje
tomu, že by se mohlo klubu opět začít dařit. Hra týmu se zlepšila, což je vidět i na výsledcích, které jsou prvními známkami toho, že se snad blýská
na lepší časy.

Touto cestou bych vás proto všechny rád pozval na převážně nedělní utkání na domácím hřišti, kde si můžete na čerstvém vzduchu a třeba při
fandění želečskému týmu zpříjemnit volné odpoledne.
Pro zlepšení povrchu fotbalového hřiště jsme na podzim loňského roku začali brigádně s jeho úpravou a v letošním roce by měly práce na zlepšení
stavu hrací plochy pokračovat. Také zázemí šaten hráčů, jak domácích, tak hostů, prošlo v loňském roce rekonstrukcí a byla provedena výměna
vodovodních baterií včetně nových rozvodů vody.
Z akcí pořádaných Tělovýchovnou jednotou Želeč, oddílem kopané se již tradicí stává Hodový turnaj „Starých pánů“, nebo letní „Memoriál Františka
Procházky“, při kterém se na malém fotbalovém turnaji utkávají družstva složená nejen z členů místních spolků, ale také tým „starých pánů“
a družstvo žen, které si v minulém ročníku tohoto turnaje vybojovalo vítězství.
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Také letos chceme pokračovat dalším ročníkem „Memoriálu Františka Procházky“ a doufáme, že i v tomto roce nám zachováte přízeň a přijdete se
s námi zasmát, pobavit se a zafandit si, jak na „Memoriál“, tak i na „Staré pány“.
V kulturní oblasti bych vás letos rád pozval spolu s vašimi ratolestmi na dětský karneval, který budeme pořádat ve spolupráci s kulturní komisí
obce v sobotu 23.března, a následně pak na šibřinky pro dospělé, který bude pokračovat ve večerních hodinách a proběhne již plně v naší režii.
Další pozvánka z naší strany bude na hodovou zábavu, kterou pro vás budeme za příznivého počasí připravovat v místním Hájku.
Tímto okénkem do uplynulého, ale hlavně letošního roku chci všem želečským občanům nabídnout letmý pohled na činnost našeho spolku, který
v letošním roce opět posílil svou členskou základnu a poděkovat za dosavadní podporu všem věrným sportovním fanouškům.
Budeme rádi, pokud se další z vás rozhodnout posílit naše řady a podílet se tak na chodu a činnosti Tělovýchovné jednoty Želeč, oddílu kopané.
Jiří Pavlík, předseda TJ Želeč, z.s.

Zahrádkářský spolek Želeč
Milí občané, sousedé a zahrádkáři,
rok 2018 nám uběhl jako voda a tak nám dovolte malé ohlédnutí.
Podařilo se nám vyčistit a vylepšit okolí zahrádkářské klubovny a v příjemném prostředí jsme pak brigády završili posezením s opékáním špekáčků
a plánováním další činnosti spolku.
Jako každý rok, i přes nepříznivé sucho, jsme opět uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny, s podporou prací dětí z Mateřské školy Želeč. Jsme
velice rádi, že výstavu podporují svými výpěstky i další občané naší obce. Podzimní výstavu uspořádáme i letos a budeme rádi, když se přijdete
podívat, nebo se i přidáte se svými výpěstky, tj. ovocem, zeleninou, květinami, případně jinými dekorativními předměty z přírodních surovin.
Každý, kdo s láskou vypěstuje své ovoce a zeleninu, se i rád pochlubí.

9

V minulém roce jsme porušili tradici a namísto zájezdu na výstavu Flora
Olomouc jsme se tentokrát vydali směrem na výstavu Floria Kroměříž.
Přestože nás potrápilo horké a suché počasí, zájezd se i přes menší
účast vydařil.
Členové Zahrádkářského spolku Želeč se rovněž zúčastnili množství akcí
pořádaných obecním úřadem a dalšími zájmovými spolky. Těšíme se na
další spolupráci i v letošním roce.
Bohatý a úrodný rok 2019 Vám za všechny zahrádkáře přejí
Danuška Hlaváčková a Miloš Šaur

Mateřská škola Želeč
Počátek roku 2019 byl v mateřské škole ve znamení personálních změn. Během ledna došlo ke změně na pozici jak učitelky, tak i ředitelky školy.
Děti se musely sžít s novými pedagogickými pracovníky a zvyknout si na nové metody i formy práce. Od počátku se snažíme využívat prožitkové
učení a zapojit při tom rodiče i širokou veřejnost.
Začátkem února jsme nesli jídlo zvířátkům do krmelce společně s jedním z myslivců, který cestou vyprávěl dětem zajímavosti o zvířátkách
a ukazoval dětem stopy zvířátek ve sněhu. Společnost nám dělal i jeho lovecký pes, který děti velmi zaujal.
Na téma "cestování" proběhla besídka, kterou nám zprostředkoval náš spoluobčan, doplněná promítáním fotograﬁí ke zmíněným lokalitám.
Hostem byl i obyvatel pocházející ze zahraničí. Děti tak měly možnost setkat se s někým, kdo je jiné národnosti a mluví jiným jazykem.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným. Za další náměty, besídky a praktické ukázky budeme rádi.
Také se uskutečnila ukázková hodina tělesné výchovy v prostorách kulturního domu, pod vedením prostějovského trenéra. Tímto jsme odstartovali
pravidelné využívání kulturního domu, jedenkrát týdně, k pohybovým hrám, které jsou v prostorách mateřské školy nerealizovatelné.
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V březnu nás čeká vzdělávací program "Ferda mravenec" a divadelní
představení v Němčicích nad Hanou "Pojďme si hrát se slovíčky". Také
bychom chtěli navštívit kozí farmu v Drysicích.
V pátek 5. dubna od 15:30 bychom vás rádi pozvali na velikonoční
dílničky pro děti, přičemž součástí bude i prodejní výstava výrobků dětí
z mateřské školy. Vše se bude odehrávat v kulturním domě.
Na květen máme již pozvané mobilní planetárium. Den dětí bychom rádi
strávili ve vojenských prostorách ve Vyškově. Divadelní představení
odehrávané přímo v prostorách kroměřížského zámku bude naším
červnovým výletem.
Naším cílem je vytvářet podnětné prostředí, které děti inspiruje a motivuje k aktivnímu poznávání všeho kolem sebe.
Mgr. Gabriela Syrová,
ředitelka MŠ Želeč

Evidence obyvatel
Počet obyvatel obce k 31.12.2018 byl 557, což v celkovém součtu představuje navýšení o 9 občanů oproti loňskému roku. Během roku 2018 se
přihlásilo k trvalému pobytu v obci nově 18 obyvatel, odhlásilo se 14, zemřeli 4 občané, narodilo se 9 dětí, z toho 6 bylo chlapců a 3 děvčata.
V září 2018 proběhlo vítání občánků, kdy jsme do obce přivítali 9 dětí narozených v druhé polovině roku 2017 a první polovině roku 2018.
Pro zajímavost ještě můžeme uvést, že z celkového počtu 557 občanů je 283 mužů a 274 žen. Dospělých obyvatel je 449 a 108 je dětí a mládeže
do 18 let, tedy 19 %. Průměrný věk obyvatel naší obce je 41,53 let.
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Novoroční pochod 2019
Hned první den roku 2019 proběhl již osmý novoroční pochod k vodní nádrži. Počasí nás opět trochu zkoušelo, ještě půl hodiny před odchodem
pršelo, ale ani tím se nenechali účastníci odradit a udělali dobře. Cestou vykouklo sluníčko a připravilo nám nádherný pohled na naši krajinu
dokonce s duhou na obloze. Sněhu jsme se tak sice opět nedočkali a saním zůstala namontovaná kolečka od loňska, zato jsme se dočkali našich
přátel ze sousedních Doloplaz a společně si poklábosili u ohýnku nebo u štamprličky. Celkem se nás letos sešlo 67 velkých i malých a přejeme
si spoustu dalších takových milých setkání nejen v tom roce letošním.

IX. Obecní ples
19. ledna 2019 se konal v kulturním domě v pořadí IX. Obecní ples. Hudební produkci zajistila skupina Marbo, o krásné taneční vystoupení se
postaral taneční pár Aneta Kouřilová a Dmitrijs Zujevs. Bohužel se na plese stále setkáváme s nízkou návštěvností, což však nikterak nezabránilo
těm, co přišli, aby se dobře bavili.
Poznamenejte si tedy prosím už dnes do kalendářů, že příští jubilejní X. ročník obecního plesu se bude konat v sobotu 11.1.2020. Už teď se na vás
těší pořadatelé a skupina Fantajm.
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Odpadové hospodářství
O třídění odpadu se mluví stále dokola a věříme, že to má smysl. Jak třídit nás neustále upozorňují různé letáky a motivační články, videa, obrázky.
Většina občanů už tak ví, co kam dát, ale co se děje dál? Podívejme se dnes stručně na to, co se děje s vytříděným odpadem.
PLAST
Plasty se svezou na dotřiďovací linku, kde se ručně vytřídí jednotlivé druhy plastů. Poté se roztříděné plasty lisují do balíků a odvážejí ke zpracování
na recyklační linky, kde se zpracovávají. Každý druh plastu se zpracovává trochu jinou technologií. Souhrnně jde ale o procesy vyčištění od nečistot,
mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Ty se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného materiálu se pomocí
vzduchu vytlačují, vyfukují anebo vstřikují výrobky do požadovaného tvaru. Plasty se dají recyklovat i chemicky.
Co se z recyklovaného plastu vyrábí?
Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně přikrývek, spacáků, bund). Z fólií a sáčků se opět vyrábí sáčky, fólie a pytle. Ze směsi plastů
se pak vyrábí různé výrobky, jako odpadkové koše, plotové desky, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek apod.
SKLO
Při recyklaci skla se musí dbát na správné rozdělení bílého a barevného skla, aby se bílé sklo neznehodnotilo pro další použití. Proto se skleněné
odpady pečlivě třídí a odstraňují se z nich příměsi jako kovy, keramika a další. Poté se střepy rozdrtí na recyklační lince na jemný prášek, který se
přidává do směsi na výrobu skla (sklářského kmene). Z toho se pak vyrobí znovu skleněné obaly a další výrobky ze skla.
PAPÍR
Papírový odpad se sveze na dotřiďovací linku, kde se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů papíru a odstraní se znečištěný papír, který by působil
problémy při následné recyklaci. Jednotlivé druhy papírů se slisují do balíků a odváží se do papíren, kde se papír namočí a v rozvlákňovači rozdělí na
vlákna, která se čistí od nečistot (fólií, provázků, sponek, plniv a barev). Poté se doplní o příměsi (klížidla, barviva, plniva) a zpracuje na
papírenském stroji na nové papírové výrobky - lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, sešity, knihy, novinový papír.
Papír je možno recyklovat 5 až 6 krát, než se poškodí kvalita a délka vláken. Například u obalů na vajíčka nebo roliček toaletního papíru jsou
papírová vlákna již tak zkrácená, že je nelze dále recyklovat, proto tyto do kontejneru na tříděný odpad nepatří.
NÁPOJOVÝ KARTON
Nápojové kartony (tetrapaky) jsou vyrobeny z několika druhů materiálů. Obsahují zpravidla plastové folie, kovové folie a z největší části papír
(až 75 %). Papírová vlákna obsažená v nápojových kartonech jsou dlouhá a kvalitní, proto je vhodné je dále recyklovat.
Nápojové kartony se společně s plasty dovezou na dotřiďovací linku, kde jsou vytříděny a pak slisovány do balíků a převezeny na další zpracování.
Existují dva způsoby, jak nápojové kartony zpracovávat, a to buď v papírnách, kde se oddělí jednotlivé materiálové vrstvy nápojového kartonu
a poté se dále zpracovávají jen papírová vlákna. Zbylý hliník a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev vody nebo výrobu páry. Druhým způsobem je
zpracování na specializované lince, na které se nápojové kartony rozdrtí a teplem a tlakem lisují do desek, které se používají jako stavební materiály
(panely, desky, izolace).
KOVOVÉ OBALY
Kovový odpad se zpracovává v hutích, kde se přidává k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C) se roztaví. Poté se
roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří požadovaný tvar ve formě různých odlitků, slitin kovů, drátů apod. a připravuje pro další použití.
ELEKTROODPAD
Elektroodpadem zjednodušeně můžeme označit malé i velké domácí elektrospotřebiče, tedy „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje
na baterie“, které už nefungují. Pro usnadnění je na většině těchto zařízení zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice ,
což značí, že výrobek
nesmí být vhozen do popelnice se směsným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na místě k tomu určeném.
Sběr elektroodpadu v naší obci probíhá prostřednictvím jednotky Sboru dobrovolných hasičů Želeč, která se společně s dalšími více než 1400
sbory zapojila do programu Recyklujte s hasiči, systému Elektrowin.
Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé
komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez
nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde
nahrazují primární suroviny (plasty, sklo).
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Baterie nepatří do popelnice!!!
Pozor! Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují
škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají
prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.
Baterie jsou tedy nebezpečným odpadem a je třeba je odevzdávat zvlášť na určených místech. Ve většině obchodů s elektrospotřebiči (a nejen
těch) najdete speciální boxy na sběr použitých baterií, dále je můžete odevzdávat při sběru nebezpečného odpadu v obci, který je organizován
2x ročně.
Zdroj informací:
www.respono.cz, www.elektrowin.cz

Jak se třídí v Želči
Občané naší obce jdou správným směrem a každoročně se zlepšují v třídění odpadu. Svůj podíl na tom určitě má posílení sběrných hnízd v obci
a také pořízení domácích kompostérů pro občany prostřednictvím dotace přes MAS Hanácký venkov. Díky tomu v loňském roce klesl objem BIO
odpadu sváženého svozovou ﬁrmou téměř na polovinu. K poklesu došlo také u směsného komunálního odpadu a vlastně u celkového množství
odpadu v obci.
Dobrou zprávou je, že již více než polovinu celkového odpadu vytřídíme a jen 45 % celkového odpadu ukládáme do popelnic. Ostatně třídění
odpadu nám ukládá obecně závazná vyhláška č. 1/2015, která říká kam se jaký odpad má správně ukládat.
Tuto vyhlášku budeme pravděpodobně během letošního roku
novelizovat a to především kvůli
povinnosti zřídit sběrné místo na
použité jedlé oleje a tuky
z domácností, jejichž třídění bude
povinné již od 1.1.2020.
V průměru vyprodukoval v roce
2016 každý občan 316 kg odpadu,
z čehož 155 kg vytřídil (49 %).
V roce 2017 to bylo 315 kg na
obyvatele, z toho 173 kg každý
občan vytřídil (55%). V roce
2018 činí produkce odpadu na
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1 obyvatele 257 kg a z toho 141 kg bylo
uloženo do tříděného odpadu (55%).
Navíc v rámci zpětného odběru elektrozařízení
v roce 2018 bylo ke zpětnému odběru
odevzdáno 14 ledniček, 17 televizí a monitorů,
12 dalších velkých spotřebičů a 5 vaků
s drobným elektrem. V roce 2017 byl tento
počet ještě více než dvojnásobný, bylo
odevzdáno celkem 33 ledniček, 46 televizí
a monitorů, 29 velkých spotřebičů a 10 vaků
s drobným elektrem.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
proběhne v pátek 29.3.2019 od 15 do 18 hod.
a v sobotu 30.3.2019 od 8 do 11 hod. na obecním dvoře čp. 65.
15

Komentář k celkovému vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2018
Obec Želeč je povinna každoročně nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce.
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v kalendářním roce 2018 je zpracováno dle ustanovení § 36
odst. 5 , 7a 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č.19a a č. 20
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec příslušné informace zveřejňuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu na dobu nejméně 30 kalendářních dnů. S rozhodnutím
Zastupitelstva obce Želeč provozuje vodovod a kanalizaci v obci od prvopočátku sama obec. Provozování vodovodu a kanalizace je však rok od
roku legislativně velmi náročné, je s tím spojeno velké množství povinností. Jednou ze zásadních povinností, kterou se zatím nepodařilo
zastupitelstvu splnit, je povinnost obce vytvářet fond obnovy vodovodu a kanalizace, což znamená, že obec je povinna vytvářet ﬁnanční rezervu
z vybraných poplatků od občanů za vodné a stočné na samostatném účtu a postupně vodovod a kanalizaci z této rezervy obnovovat.
Na místo toho však obec každoročně na provozování vodovodu a kanalizace doplácí z rozpočtu obce nemalé ﬁnanční prostředky, jak je vidět
z tabulky celkového vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2018, kdy celkové náklady na běžný provoz vodovodu činily vloni 574.834,- Kč,
náklady pak na 1m3 vyrobené vody 29,- Kč ( zvýrazněno v tabulce červeně ). Současná cena za 1m3 pitné vody je 22,- Kč. Nutno podotknout, že
v nákladech za rok 2018 nebyla realizovaná žádná obnova vodovodního řadu, jen malé opravy navrtávek a jinak to byly běžné náklady spojené
s energií, rozbory vody, odvody daně za vytěženou vodu, cejchování vodoměrů atd. V případě obnovy vodovodu by byly náklady na 1m3 vytěžené
vody mnohem vyšší. Obdobně je tomu i u kanalizace. Náklady na provozování kanalizace za rok 2018 činily celkem 412.329,- Kč, náklady pak na
1m3 odpadní vody 21,- Kč. Současná cena za 1m3 odpadní vody je 3,- Kč. Polovinu nákladů na kanalizaci v roce 2018 činily náklady za zpracování
monitoringu kanalizace, který musela obec nechat zpracovat pro přípravné práce spojené s řešením odkanalizování obce a likvidací odpadních vod.
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod pro obec Želeč je časově omezena, nebude již prodloužena a obec je legislativně nucena řešit
likvidaci odpadních vod.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud má zastupitelstvo splnit povinnost tvořit fond obnovy vodovodu a kanalizace, musí schválit navýšení
poplatků za vodné a stočné, byť se to doposud schválit nepodařilo.
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Jízdní řády platné od 3.3.2019 do 14.12.2019
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Tříkrálová sbírka v Želči
O víkendu 12.-13. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. V Tříkrálové sbírce 2019 se v naší obci Želeč letos vybralo
celkem 11.753,- Kč. Stejně jako v minulých letech proběhla v roce 2019 Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek nám umožňuje pomáhat potřebným lidem.
Naše záměry s využitím získaných prostředků vycházejí z aktuálních potřeb. Když vyjdeme z objemu získaných prostředků v minulých letech,
uvažujeme s tímto rozdělením:
a) Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší. Na tento
záměr by bylo třeba 50 000 Kč.
b) Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka potřebujeme pořídit chráněné byty, kde budou moci trénovat větší
samostatnost jen s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu plánujeme částku 550 000 Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají ﬁnančním obnosem, ale i všem ochotným dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas. Jedině díky
Vaší nezištné pomoci se tato sbírka může uskutečnit a je možno poskytnout pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují.
Charita Prostějov
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Informace pro občany
Tip: Volné termíny na pronájem kulturního domu můžete zjistit i na webových stránkách obce www.zelec.cz v sekci Život v obci, nabídka
Obsazenost kulturního domu

Pozvánky

23. 3.2019 Dětský karneval
23. 3.2019 Šibřinky pro dospělé
5.4.2019

Velikonoční dílničky pro děti

13.4.2019

TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY
od 19 hod. v kulturním domě Želeč

13.7.2019

Noční soutěž v požárním útoku

14.7.2019

Dětská soutěž v požárním útoku

20.7.2019 Pytlácká noc
24.8.2019 Hodová zábava
31.8. 2019 Mikroregion Němčicko se baví v Nezamyslicích
14.9. 2019 Na bicyklech Němčickem s dojezdem v Mořicích
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