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Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

Vážení čtenáři zpravodaje,
závěr roku nám opět klepe
na dveře a k Vám se již tradičně dostává další vydání obecního zpravodaje U nás. Chtělo
by se mi napsat něco moudrého o přicházející zimě a začátku adventu, ale nějak se mi to
při pohledu z okna příčí. Listopad je v plném proudu, teploměr venku atakuje 20 °C, a jak
jsem se dnes dokonce dočetl,
někteří tažní ptáci se do teplých krajin také zatím moc
nehrnou. Zkrátka na nástup
zimy to v tuto chvíli opravdu
nevypadá. Jak však tvrdí stará česká pranostika „na teplý
podzimek následuje obyčejně
mrazivá zima“. Dal bych tomu
zkrátka ještě čas.
Napadá mě, že letošní rok byl
v Želči tak trochu ve znamení
oslav. V červnu jsme si připomněli výročí 140 let od zahájení výuky v naší základní škole
a zároveň 140 let od založení
sboru dobrovolných hasičů. Těchto oslav se zúčastnila
i partnerská škola z polského Legionowa a do Želče nás
přijel podpořit také pan senátor Mgr. Jaroslav Větrovský,

zvolený za náš táborský obvod.
Myslím, že i navazující 2. ročník
pivních slavností se dokonale
vydařil a naši hasiči již mohou
plánovat ročník nadcházející. Patří jim velké poděkování,
protože bez členů SDH v Želči i Bezděčíně by akce tohoto
rozsahu šlo jen těžko organizovat. V září a říjnu následovaly vzpomínkové akce ke 100.
výročí vzniku samostatného
československého státu. V Obrazárně Špejchar se konaly zajímavé přednášky a v den výročí,
28. října, jsme uctili památku
padlých občanů obce během
světových válek malým pietním aktem a položením věnců
u památníků v Želči i Bezděčíně. Jen mě mrzí opravdu malá
účast veřejnosti na těchto akcích. Například bývalý senátor
a poradce prezidenta Klause,
Josef Kalbáč, byl přímo studnicí informací a kdo se alespoň
trochu zajímá o historii státu
a naše legie, musel ze špejcharu odcházet velmi spokojen.
Rok 2018 byl také rokem volebním. Začátkem října se konaly volby do zastupitelstev

Obec Želeč v loňském roce
uspěla s podanou žádostí
o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) na rekonstrukci lesní cesty Bezděčín, v místním názvosloví známé pod názvem Umrlčí cesta. V následně konaném
výběrovém řízení na dodavatele stavby podala nejvýhodnější nabídkovou cenu ve výši
4.111.111 Kč bez DPH třeboňská stavební firma HYDRO &
KOV s.r.o. Po podpisu Dohody
o poskytnutí dotace ve výši

3.998.644 Kč, došlo i na vlastní
rekonstrukci lesní cesty, která byla dokončena a předána
v září letošního roku. Celková
délka opraveného úseku je
1130 m, se šířkou komunikace 4 m včetně krajnic. Povrch
komunikace tvoří penetrační
makadam a uzavírací asfaltový
nátěr. Součástí stavby jsou také
nové propustky, hospodářské
sjezdy, příkopy pro odvod dešťových vod a zpevněná skládka
pro vytěžené dřevo.
Ladislav Stejskal

obcí a v naší obci jste mohli
vybírat ze dvou kandidátních
listin sdružení nezávislých
kandidátů. V Želči volíme patnáctičlenné
zastupitelstvo,
které ze svého středu na ustavujícím jednání volí starostu,
místostarostu a další tři členy
rady obce. Ustavující jednání
zastupitelstva obce proběhlo 1. listopadu a byl jsem zde
potvrzen ve funkci starosty
obce na další čtyřleté období.
Místostarostou obce byl opětovně zvolen Ing. Luboš Rypáček. Rada obce bude pracovat
v novém volebním období
ve složení: Dagmar Lanžhotská, Marcela Novotná a Josef
Čaněk. Největší připravovanou investiční akcí v tomto
volebním období bude zcela
jistě výstavba bytového domu
s 21 pečovatelskými byty
v bývalém zámeckém areálu,
na kterou naváže celková revitalizace okolního hektarového
pozemku. Do nového objektu
bytového domu také plánujeme přesunout ordinaci lékařky, která nyní využívá prostory v budově obecního úřadu.

Rekonstrukce lesní cesty Bezděčín

V současné době se na základě vítězné architektonické
studie zpracovává projektová dokumentace pro územní
a stavební řízení. Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné komplikace, předpokládám, že v průběhu roku 2019
obdržíme i příslušné stavební
povolení a požádáme o přidělení dotace na výstavbu
pečovatelských bytů. Vlastní
zahájení stavby bude záviset
na rychlosti dotační agendy
a samozřejmě také na schválení celé investiční akce zastupitelstvem obce. V plánech
investic na nadcházející čtyřleté období je důležité také
zmínit čistírnu odpadních vod
pro Bezděčín (viz samostatný
příspěvek), ale také například
revitalizaci obecního rybníka
v Bezděčíně nebo opravu některých místních komunikací.
Závěrem děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě letošního
zpravodaje U nás. Přeji Vám
příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Ladislav Stejskal, starosta obce
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Želeč
konaných 5. – 6. října 2018
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

722

440

60,94

Kandidátní listina
číslo

název

1
2

Hlasy
abs.

ZA ROZVOJ OBCE
PRO VÁS

2 911
2 644

v%

Počet
kandidátů

52,40
47,60

Přepočtené %
platných hlasů

15
15

Počet
mandátů

52,40
47,59

8
7

ZA ROZVOJ OBCE
Kandidát

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Stejskal Ladislav
Čaněk Josef
Lanžhotská Dagmar
Novotný František Ing.
Říha Václav
Liška Miroslav
Čížek Jaroslav
Kadlec Ondřej
Švec Martin
Štefanová Pavla
Bělohlav Václav
Houdková Marie
Machander Miloslav
Hruška František
Hrdlička Václav

Počet hlasů
abs.

v%

361
315
254
163
240
167
156
193
183
193
175
137
184
96
94

12,40
10,82
8,72
5,59
8,24
5,73
5,35
6,63
6,28
6,63
6,01
4,70
6,32
3,29
3,22

Pořadí
zvolení
/náhradníka
1
2
3
5
4
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Mandát
*
*
*
*
*
*
*
*
-

PRO VÁS
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly
Rypáček Luboš Ing.
Houdek Jan Ing.
Novotná Marcela
Břendová Bohdana
Slaba Jiří
Hrušková Šárka
Houdek Jakub
Břenda Milan
Janoušek Miloš
Slaba Vojtěch
Čížek Jan Ing.
Mazura Jaroslav
Vavřinec Vít
Kárník Jan Ing.
Hruška František

Počet hlasů
abs.
319
234
239
194
180
214
150
146
163
146
126
102
128
148
155

v%
12,06
8,85
9,03
7,33
6,80
8,09
5,67
5,52
6,16
5,52
4,76
3,85
4,84
5,59
5,86

Pořadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

1
3
2
5
6
4
7
1
2
3
4
5
6
7
8

*
*
*
*
*
*
*
-
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Přehled o čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Schválený
rozpočet

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

2 500 000,00

2 500 000,00

2 427 559,88

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

120 000,00

120 000,00

38 825,42

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

250 000,00

250 000,00

231 693,03

2 700 000,00

2 700 000,00

2 113 534,66

114 570,00

114 570,00

6 000 000,00

6 000 000,00

4 969 473,90

16 000 000,00

16 000 000,00

12 687 616,75

15 000,00

15 000,00

8 296,70

192 000,00

193 000,00

192 991,00

11 000,00

11 000,00

10 100,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 000,00

2 000,00

1 112,00

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000,00

1 000,00

868,00

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

10 000,00

18 000,00

18 000,00

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

14 208,00

Daň z hazardních her

45 000,00

63 000,00

61 850,01

Daň z nemovitých věcí

850 000,00

850 000,00

648 439,79

4 000,00

47 284,92

27 613,54

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

91 000,00

109 000,00

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

187 600,00

140 700,00

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

Rozpočet
po změnách

Výsledek
od počátku roku

3 998 915,00

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

436 564,40

391 564,40

16 319 000,00

8 967 028,39

8 967 028,39

700 000,00

700 000,00

307 534,45

Ubytování a stravování

40 000,00

40 000,00

37 432,50

Pitná voda

35 000,00

112 591,60

45 783,89

95 621,46

31 873,82
730,00

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Pěstební činnost

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Činnosti knihovnické

1 000,00

1 000,00

Rozhlas a televize

1 000,00

1 000,00

Zájmová činnost v kultuře

30 000,00

30 000,00

12 500,00

Sportovní zařízení v majetku obce

10 000,00

10 000,00

1 450,00

1 150 000,00

1 150 000,00

843 686,00

510 000,00

643 927,00

362 794,96

20 000,00

20 000,00

16 786,00

110 000,00

110 000,00

91 250,50

2 000,00

2 000,00

913,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

50 000,00

50 000,00

29 449,92

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

15 000,00

306 242,92

633 747,64

47 713 000,00

45 858 345,69

35 590 978,15

Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Činnost místní správy
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Pěstební činnost
Celospolečenské funkce lesů

Schválený
rozpočet

600 000,00

Rozpočet
po změnách

500 000,00

Výsledek
od počátku roku
386 536,90

2 000 000,00

7 198 915,00

2 809 095,20

Silnice

200 000,00

200 000,00

73 210,20

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

100 000,00

317 000,00

267 314,00

Výdaje na dopravní územní obslužnost

15 000,00

15 000,00

Provoz veřejné silniční dopravy

15 000,00

15 000,00

Pitná voda

150 000,00

150 000,00

72 647,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

800 000,00

800 000,00

50 995,00

20 000,00

20 000,00

3 185,00

3 410 000,00

4 034 421,32

3 859 421,32

Hudební činnost

20 000,00

20 000,00

7 000,00

Činnosti knihovnické

90 000,00

90 000,00

22 176,00

200 000,00

200 000,00

195 017,00

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

50 000,00

50 000,00

24 599,00

Rozhlas a televize

20 000,00

40 000,00

33 963,00

Zájmová činnost v kultuře

600 000,00

600 000,00

497 952,76

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

500 000,00

500 000,00

268 557,00

8 370 000,00

10 970 000,00

6 425 804,54

Ostatní tělovýchovná činnost

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Využití volného času dětí a mládeže

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

190 000,00

190 000,00

160 000,00

400 000,00

400 000,00

Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy

Ostatní záležitosti kultury

Sportovní zařízení v majetku obce

Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství

530 000,00

530 000,00

398 918,40

Veřejné osvětlení

300 000,00

300 000,00

234 930,10

24 200,00

24 200,00

2 000 000,00

3 160 000,00

3 034 387,83

850 000,00

850 000,00

727 775,12

54 000,00

54 000,00

54 000,00

1 150 000,00

1 618 609,00

1 544 319,40

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

150 000,00

150 000,00

119 000,00

Domovy pro seniory

800 000,00

800 000,00

Ochrana obyvatelstva

26 000,00

26 000,00

Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř

26 000,00

26 000,00

300 000,00

300 000,00

119 787,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 047 602,00

Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

42 000,00

Volba prezidenta republiky

30 391,00

30 391,00

1 100 000,00

1 263 400,00

919 450,42

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

20 000,00

20 000,00

12 580,00

Pojištění funkčně nespecifikované

45 000,00

45 000,00

34 319,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

15 000,00

306 242,92

633 747,64

Ostatní finanční operace

20 000,00

344 710,06

203 454,00

Finanční vypořádání minulých let

18 000,00

18 000,00

16 305,60

26 589 000,00

38 053 889,30

25 262 641,43

Činnost místní správy
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Čistírna odpadních vod Bezděčín
V roce 2016 jsme objednáním
studie proveditelnosti udělali
první krok v přípravě zvažované centrální čistírny odpadních vod pro obec Bezděčín.
Projekční kancelář VAK projekt s.r.o. provedla posouzení
stávajícího stavu nakládání
s odpadními vodami a navrhla
technické řešení ČOV v několika variantách, s odhadovanými náklady ve výši cca 6 mil.
Kč. Finální technické řešení
bylo ve spolupráci s naším

provozovatelem
vodovodu
a kanalizace, společností ČEVAK a.s., upřesněno v letošním
roce. Projektovou dokumentaci stavby pro územní řízení,
stavební povolení a realizaci
stavby zpracovává Ing. Petr
Frouz. V technickém řešení ČOV Bezděčín je navržena typová centrální aktivační
čistírna odpadních vod, která bude umístěná na levém
břehu Bezděčínského potoka
(naproti hasičské základně).

Během letošního léta jsme dokončili několik let zvažovanou
a také i odkládanou rekonstrukci lesní cesty na samoty
Kozlov. Původní záměr využít
dotaci na rekonstrukci lesních
cest od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
se v tomto případě postupně
ukázal jako nereálný. Po geodetickém vytyčení vlastní
cesty se ukázalo, že některé
úseky cesty jsou příliš úzké
a nesplňují podmínky SZIF.
Také další podmínky přidělení
dotace se v nových výzvách
postupně zpřísňovaly a například lesní cesta již nesměla sousedit se zemědělským

pozemkem, což v našem případě byl u části cesty další
neřešitelný problém. Původní
projekt cesty o celkové délce
697 m se proto upravil na šířku 2,5 – 3,0 m dle skutečnosti,
a také finální povrch cesty se
změnil na prašný. Stavební
práce provedla firma Jiří Koranda za 124.000 Kč. Celkové
náklady za rekonstrukci cesty
včetně kameniva a dopravy
na stavbu činily 570.946 Kč.
Nyní již opravená cesta slouží
vlastníkům lesa, obyvatelům
samot, ale také cyklistům
a návštěvníkům přírodní památky Kozlov.
Ladislav Stejskal

Konstrukčně se jedná o kontejnerovou plastovou čistírnu,
která je dodávána jako celek
včetně technologie umístěné
ve zděném objektu. Stávající stoky jednotné kanalizace
budou před vyústěním do potoka podchyceny a svedeny
do nové čistírny odpadních
vod. Část obce na pravé straně
potoka nebude možné svést
do ČOV gravitačně, proto zde
bude zřízena čerpací stanice
pro převedení odpadních vod

Rekonstrukce lesní cesty Kozlov

Orgány obce

pod vodním tokem Bezděčínského potoka. Před nátokem
na ČOV bude také zřízena odlehčovací komora s přepadem
naředěných odpadních vod
do potoka v případě většího
deště. Dokončení stavebního
řízení na tuto akci předpokládáme v průběhu první poloviny roku 2019. Následně se
uskuteční výběr dodavatele
stavby. Vlastní realizaci stavby
zahájíme nejspíše v roce 2020.
Ladislav Stejskal

Zastupitelstvo obce
Ladislav Stejskal – starosta
Ing. Luboš Rypáček – místostarosta
Dagmar Lanžhotská
Václav Říha
Marcela Novotná
Josef Čaněk
Miroslav Liška
Ing. Jan Houdek
Ondřej Kadlec
Šárka Hrušková
Jiří Slaba
Ing. František Novotný
Jaroslav Čížek
Bohdana Břendová
Jakub Houdek

Václav Říha, Jiří Slaba, Josef Čaněk, Marcela Novotná, Ing. Jan Houdek,
Ing. František Novotný, Ondřej Kadlec, Ing. Luboš Rypáček, Jaroslav Čížek,
Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková, Výbory
Ladislav Stejskal, Bohdana Břendová

Rada obce

Ladislav Stejskal – starosta
Ing. Luboš Rypáček – místostarosta
Dagmar Lanžhotská
Josef Čaněk
Marcela Novotná

Finanční výbor
Šárka Hrušková
Ing. Jan Houdek
Bohdana Břendová
Kontrolní výbor
Jaroslav Čížek
Václav Říha
Marcela Novotná
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Sportovní areál v Želči
Nejnákladnější investiční akcí
letošního roku byla zcela jistě
několik let připravovaná rekonstrukce sportovního areálu
v Želči. Po převodu vlastnictví
celkově zanedbaného areálu
z TJ Sokol Želeč na obec Želeč
byla zpracována architektonická studie možných variant
sportovního areálu, ke které
proběhla diskuse na jednání
zastupitelstva obce. Následně
byla zpracována dokumentace
pro územní a stavební řízení.
Architektonickou studii i projektovou dokumentaci na tuto
akci zpracovala projekční kancelář P – atelier JH s.r.o. V loňském roce jsme také získali
potřebné stavební povolení.
Součástí projektové dokumentace sportovního areálu není
pouze vlastní sportovní hřiště,
ale také revitalizace přileh-

lých ploch – nové parkoviště,
chodníky, dešťová kanalizace
a přilehlá místní komunikace
s asfaltovým povrchem. Výběrové řízení na dodavatele stavby
sportovního areálu a zpevněných ploch proběhlo v březnu
letošního roku. Nejvýhodnější
nabídku na vlastní sportovní
areál včetně oplocení, sportovních povrchů a podkladních
drenážních asfaltových ploch,
ve výši 4.733.303 Kč bez DPH,
podala stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Nejvýhodnější nabídku na výstavbu
zpevněných ploch u sportoviště, ve výši 2.529.211 Kč, podala
firma SLAP CZ s.r.o. Vlastní stavební práce na sportovišti byly
zahájeny v květnu a dokončeny
v říjnu letošního roku. Po kolaudaci celého areálu a zprovoznění rezervačního systému bude

od jara příštího roku sportovní
areál plně k dispozici veřejnosti,
sportovním klubům i Základní
škole v Želči. Návštěvníci budou moci využívat víceúčelové
hřiště s polyuretanovým spor-

Hospodaření v obecních lesích

Veškeré lesy v majetku obce
Želeč mají hlavní funkci hospodářskou (výrobní), ale to
neznamená, že se nemusíme zabývat všeobecnými
požadavky na péči o životní
prostředí. Právě naopak, les
má řadu funkcí nevýrobního
charakteru - je oázou klidu
a zdravého ovzduší, je zásobárnou vody i zdrojem lesních
plodů chemicky nedotčených.
Z těchto a mnoha dalších důvodů je těžba dřeva regulována a pěstební činnost kontrolována státními orgány.
Obec Želeč vlastní 115 ha
lesů historicky rozdělených
do ucelených souborů. V katastru Želeč jsou nazvané
Bílá Hlina, Nad Přivázalem I,
Nad Přivázalem II, Kozlova
a Lumhárek. Celková jejich
plocha je 70 ha.
V katastru Bezděčín jsou soubory Hladov a Jitra o celkové
výměře 45 ha. Z důvodu orientace mají oddělení na Jitrech
specifické názvy - V sítinách,
Lávky, Podkova, U obrázku,
Na mršině, Přední obec a Zadní obec a další.
Při provádění těžby a pěstitelských zásahů se řídíme Lesní
hospodářskou osnovou zpracovanou na léta 2011 až 2021
a pokyny odborného lesního

hospodáře (OLH) vybraného
Státní správou lesů ČR.
Těžbu smrkové nebo borové
kulatiny provádíme výhradně dodavatelským způsobem
a vzhledem ke kolísání cen
jen v přiměřeném rozsahu
a počítáme s výskytem neúmyslné těžby (vývraty, invaze
lýkožrouta smrkového). Vichřice největší škody způsobila
Nad Přivázalem, na Kozlovech
a na Hladově, největší škody
způsobené lýkožroutem se
vyskytly ve dvou fázích na Jitrech. Souběžně s těžbou byla
kulatina odvážena na pilu a letos v létě na sklad do Želče,
kde je zpracovávána do metrů
na palivo. Letos cena kůrovcového dřeva poklesla na historické minimum a pily kulatinu
neodebírají.
Veškeré vytěžené plochy uklízí pracovníci obce. Provádí
osekávání větví, snášení klestu na hromady a jeho pálení,
silné části štěpkují na palivo.
Díky jejich pracovnímu nasazení se daří plochy do jednoho roku po těžbě vysázet,
což je velmi důležité. Odložení výsadby o povolený jeden
rok znamená provádět plošné
vyžínání, případně provádět
chemickou likvidaci plevelů,
ohrožovat životní prostředí

a vytvářet neproduktivní náklady.
Sázení, ať jehličnatých nebo
listnatých druhů, zadáváme
dodavatelské firmě a následná péče leží na pracovnících
OÚ. U jehličnatých druhů jde
o včasné a opakované ožínání
a v měsíci říjnu o nátěr vrcholů proti okusu zvěří. Nevíce
jsou poškozovány sazenice
borovice, zvláště tam, kde je
blízko louka, kam zvěř vychází
na pastvu. Proto půlhektarová
paseka vedle louky vzácného
prstnatce májového v lokalitě
Kozlov byla oplocena, naopak,
vysázená borovice na Jitrech
roste bez oplocení. Na obou
dílech borovice silně rostou
a předpokládáme, že v roce
2021 budou porosty označeny
jako
zajištěné.
Letošní
suché léto bylo příznivé pro
rozmnožování
škodlivého
hmyzu, a tak mladé smrky
musely být bodově třikrát
chemicky ošetřeny proti žíru
klikoroha borového. Ukazuje
se, že zásahy byly účinné a potřeba vylepšování v jarním období je vyvolána nedostatkem
vody. Škody způsobené lýkožroutem smrkovým byly zmíněny na začátku článku.
Povinností majitele lesa je sázet stanovený podíl listnáčů,

tovním povrchem na volejbal,
nohejbal, florbal a malý fotbal.
Součástí areálu je také oddělené hřiště na tenis s umělým
trávníkem a malé dětské hřiště.
Ladislav Stejskal

v našich podmínkách dubů
nebo buků. Základní pěstební
opatření je, že sazenice musí
být oplocením chráněny před
okusem zvěří. Po výsadbě dostává každá sazenice kůlek
a následně je k němu přivázána. Od počátku je tak zabezpečen jejich kolmý růst a je
mnohem snazší a rychlejší jejich ožínání. V případě poškození vrcholů kroupami nebo
květnovými mrazy je nutno
přistoupit k jejich ošetření.
V jednotlivých případech je
nutno provést odstřižení konkurenčních větviček, což je prováděno souběžně s ožínáním.
V současné době máme
v takzvané sadařské péči
12 500 dubů, z toho jich roste na Jitrech 4600, na Bílých
Hlinách 5100, Nad Přivázalem 2800 sazenic. Sedmé vegetační období roste na stráni Hladov 1300 javorů, kde
v dalším roce již nebude nutné provádět detailní pěstební
zásahy.
Důležitými zásahy v porostech jsou prořezávky a probírky, které budou podle
plánu pokračovat, a tak bude
možno uspokojit žadatele
o samovýrobu palivového
dřeva.
Ing. František Novotný

Další pohádka v podání Želečského divadelního spolku

Po loňské úspěšné premiéře pohádky „Jak rozesmát
princeznu“ v podání našeho
znovuobnoveného divadelního spolku jsme se rozhodli
navázat na „pohádkovou niť“
a na konci minulého roku
jsme začali secvičovat další
pohádkový kus „Líný Kuba,
holé neštěstí“, který napsal
a pro účely ochotnického divadla dal volně k dispozici Petr
Tomšů ze Zlína.
Pohádku o tom, že „lenost
není cesta správná“, jsme premiérově sehráli před zaplněným sálem Kulturního domu
v Želči v sobotu 7. dubna
2018.

Stejně jako v roce minulém,
i letos jsme se rozhodli uspořádat jedno charitativní představení na podporu obecně
prospěšné společnosti I MY
ze Soběslavi, která pomáhá
rodinám s postiženými dětmi v celém Jihočeském kraji.
Rozdílem bylo, že tentokráte
se představení neuskutečnilo v soběslavském kulturním
domě Národ, ale opět v našem „domovském stánku“
v Želči, a to v sobotu 3. 11.
2018. Je nutno podotknout,
že nás celou dobu provázely
„drobné“ obavy, zda se nám
podaří i napodruhé ve stejném roce se stejným předsta-

vením naplnit sál kulturního
domu do posledního místa …
a světe, div se, ono se to podařilo! Díky vám všem, kdo
jste se přišli podívat (bylo vás
více než 250!!!), se na dobrovolném vstupném vybralo
14.500 Kč, které jsme kompletně věnovali sdružení I MY
– za to vám ještě jednou moc
děkujeme!!! Stejně jako vám
děkujeme za to, že jste nám
díky vaší hojné účasti opět
umožnili zažít ten krásný pocit zahrát si před zaplněným
hledištěm – vězte, že to se pak
hraje úplně jinak 😊.
Pro ty z vás, kdo jste neměli
příležitost toto představení

Co se událo v Bezděčíně za rok 2018?
Od začátku roku proběhlo
několik akcí pro děti i dospělé. Začalo to velikonoční
dílničkou s barvením vajíček
a dětmi oblíbeným koledováním po vsi. Následovalo pálení čarodějnic a opékání buřtů
na Mančovně. Dětský den
jsme oslavili s dětmi na bowlingu v Čenkově. Při zpáteční
cestě děti plnily úkoly a ty je
navedly ke správnému řešení tajenky, a tudíž slíbené

odměně, která na ně čekala
na dětském hřišti. Počasí nám
také přálo, a tak se akce celkově vydařila. Největší radost
našim malým i velkým fotbalistům udělal nákup kvalitních
a hlavně bezpečných fotbalových branek.
V září k nám již podruhé zavítal divadelní spolek Kapota se
svojí satirickou komedií o lidech a hmyzu s názvem DDT.
Opět děkuji za skvělou účast.

Podle slov režisérky Kateřiny Pokorné v Bezděčíně hrají
moc rádi a již máme slíbenou
příští rok další premiéru, tentokrát snad „scifi“?
Ukončení
léta
proběhlo
na Mančovně, opět pod taktovkou pana Honzy Drasticha,
který se vždy postará o výborně pečené maso v lorně. Neodradilo nás ani špatné počasí
a dobrou náladu nám udržoval „Míra s kytarou“.
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zhlédnout (resp. ho chcete
vidět ještě jednou 😊), máme
dobrou zprávu – díky zájmu
a nabídce pana Marcela Kříže sehrajeme tuto pohádku
s největší pravděpodobností
v lednu / únoru 2019 v táborském Divadle Oskara Nedbala.
No a pokud si chcete toto
představení trochu připomenout, resp. zažít malou
„ochutnávku“, navštivte www.
obeczelec.cz, kde pod odkazem „Videogalerie“ naleznete
závěrečný song této pohádky
doprovázený výběrem fotografií z tohoto představení.
Luboš Rypáček

Poslední akcí v tomto roce
bude rozsvícení stromečku
a přátelské posezení s punčem a vánočkou. Tato akce se
bude konat 1. prosince 2018
od 16:00 hodin v kulturním
domě v Bezděčíně. Tímto jste
všichni srdečně zváni.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC PŘI
ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ A PŘEJI
ŠTASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
Marcela Novotná
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FOOTFEST 2019:

SERVÍRUJEME TY NEJLEPŠÍ
HUDEBNÍ PECKY OCHUCENÉ
VELKOU PORCÍ SPORTU ZÁBAVY!

Jubilejní půlkulatý ročník Footfestu bude plný kvalitní
muziky, zábavy, sportovních aktivit i akcí pro děti. Chybět nebude ani festivalová seznamka, která při posledním
ročníku sklidila velký úspěch.
Přijďte 18. – 20. července 2019 do Želče u Tábora na Footfest, který si budete poprvé užívat celé tři dny!
Footfest 2019 okoření zpěvák s nezaměnitelným hlasem Richard Müller a také hudební kapely Doga, Traktor,
Olympic, Iné Kafe, MIG 21 a Horkýže Slíže. Těšit se můžete
i na další hudební hvězdy ze zahraničí, jejichž jména vám
budeme postupně představovat.
Ke kulturnímu zážitku přimícháme i aktivní pohyb a oblíbenou seznamku. Tradičně vás čeká fotbalový turnaj
v malé kopané Želečský pohár, na který se už nyní můžete
registrovat. Díky festivalové seznamce navíc můžete zažít
příjemný flirt, potkat nové přátele i pravou lásku.
Právě jsme zahájili předprodej vstupenek, které je možné
získat do konce listopadu za tu nejvýhodnější cenu. Čtvrteční vstupenka nyní stojí 400 Kč, páteční 550 Kč a sobotní
650 Kč. Pokud se rozhodnete strávit na Footfestu čtvrtek
i pátek, získáte vstupenku za 750 Kč. V případě, že dorazíte
v pátek a v sobotu, můžete vstupenku zakoupit za 900 Kč.
Permanentka na všechny tři dny stojí až do 30. listopadu
1050 Kč.
K dispozici budou tradičně i VIP vstupenky, díky kterým si
užijete např. vlastní zahrádku a toaletu nebo bezplatnou
konzumaci jídla a pití.
Vstupenky kupujte v Restauraci Na Staré v Želči, případně
objednávejte na www.footfest.cz/obchod
Více informací o připravovaném Footfestu 2019 najdete
na webu www.footfest.cz a Facebooku www.facebook.
com/footfestZelec. Těšíme se na vás!

Mladí hasiči se snaží ...
a úspěchy přichází!

Rok 2018 se soutěží pravidelně zúčastňovalo jedno družstvo mladších žáků (Marie
Houdková, Tereza Komarovová, Michaela Hrdličková, Adéla Míšková, Jakub Bučinský,
Jindřich Ryšavý, Tereza Suchá
a jedno družstvo přípravky
(Viktorie Pražmová, Jan Pražma, Vojtěch Ryšavý, Štěpán
Bučinský, Ondřej Hrdlička,
Lukáš Prágr, Natálie Ottová,
Nela Ottová, Julie Houdková).
V letošním roce jsme absolvovali několik soutěží. Ve všech
pohárových soutěží jsme se
umístili do první desítky, bylo
tam i několik medailových
pozic. Jako velký úspěch vnímáme umístění mladších žáků
na podzimním kole hry Plamen, kde skončili na 13. místě ze 48 družstev a starší žáci,
kteří byli spojeni se staršími
žáky z SDH Bezděčín, na 23.
místě. Musíme všechny děti,
které soutěžily, pochválit, jelikož uběhnout dva a tři kilometry, střílet ze vzduchovky,
naučit se vázat uzle, mapové
značky, orientaci s buzolou,
zdravovědu, požární ochranu
a překonat překážku v podobě
zavěšeného lana není lehké.

Na domácí soutěži se děti
utkaly s ostatními družstvy
v kategoriích mladší žáci
a přípravka. Bohužel se nám
nepodařilo postavit družstvo
straších žáků. Přípravka se
na domácí soutěži umístila
na prvním místě a mladší žáci
na místě osmém.
Jako každý rok i letos SDH Želeč a SDH Bezděčín za spolupráce SDH Planá nad Lužnicí
pořádala letní tábor (nejen
pro hasičské děti) a to v termínu 29. 7. – 5. 8. 2018. Téma
bylo „Piráti“ - chci poděkovat
všem vedoucím a i dětem, byli
úžasní! V roce 2019 se tábor
bude konat znovu v termínu
12. 8. – 19. 8. Pro bližší informace kontaktujte členy SDH
Želeč. „OHNI ZMAR“
Eliška Míšková
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Dětský klub Jája
Dětský klub Jája je tu pro Vás
a Vaše děti každé úterý dopoledne od 8 do 11,30 v klubovně mladých hasičů v kulturním domě Želeč (vchod
do penzionu).
Dětský klub je místem, kde si
můžete popovídat, podělit se

o své radosti i starosti. Děti si
společně pohrají, osvojí si fungování v kolektivu a najdou si
kamarády, se kterými se půjde
do školky snáze. Všichni si pak
zazpíváte, zacvičíte a naučíte se nové říkanky a básničky s Kašpárkem.

Každý měsíc máme dílnu „Vyrábíme společně“, kde si se svými
dětmi můžete něco vytvořit.
Tento rok jsme například vyráběli motýlky, podzimní stromy
nebo barevné housenky.
Také jsme podnikli dva společné výlety. Letní výlet vlakem
do Tábora, kde se děti vyřádily
v herně a podzimní pěší výlet
na rozhlednu Svákov. Oba výlety jsme si moc užili a těšíme
se na další.
V tomto roce jsme se poprvé rozhodli uspořádat „Mikulášskou šipkovanou“, která bude v úterý 4.12.2018
od 10 hodin. Těšit se můžete

na plnění čertovských úkolů
a sladkou Mikulášskou odměnu na konci cesty. Pokud
budete mít zájem, prosím
nahlašte se na emailu novotna.pav@gmail.com nebo
777 646 713.
Kdybyste měli nové nápady
nebo připomínky, budeme
rády, když nás budete kontaktovat na emailech: saxi@email.
cz, novotna.pav@gmail.com
nebo na telefonních číslech:
604 370 832, 777 646 713.
Těšíme se na Vás.
Pavlína Novotná
a Jarka Hrdličková
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Staňte se pravidelnými návštěvníky želečské knihovny

Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět se
setkáváme. S většinou z vás
bohužel jen jednou do roka
v místním zpravodaji, ale se
svými věrnými čtenáři se vídám v knihovně během celého roku.
Jak určitě všichni víte, při rekonstrukci budovy obecního
úřadu byla nově vybavena
i místní knihovna. Její zařízení
je opravdu velmi pěkné. Pro
knihovní fond je teď mnohem
více prostoru. Při vracení knih
do knihovny jsem knihy, které
byly rozpadlé, potrhané nebo
jinak poničené, vyřazovala
a další knihy k vyřazení doporučily knihovnice z knihovny v Táboře, které provedly
pravidelnou revizi knihovního
fondu naší knihovny. Byly vyřazeny knihy, o které neměl
nikdo zájem a tedy nečtené,
knihy zastaralé a neaktuální.
Celkem bylo vyřazeno téměř
650 knih. Zdá se to hodně

velké množství, ale vzhledem
k tomu, že v naší knihovně je
více než 3600 knih, není to ani
moc vidět.
Tím se uvolnil další prostor pro
obnovu a aktualizaci knižního
fondu. Obecní úřad ve svém
rozpočtu na knihovnu pamatoval pěknou částkou, a tak se
během celého roku a nejvíce
v posledním čtvrtletí v knihovně objevují nové knihy ze
všech žánrů. Dětské, naučné,
romány, detektivky, prostě
knihy, ze kterých si každý čtenář vybere tu svou.
A s radostí musím oznámit, že
v letošním roce do knihovny
chodilo o něco více čtenářů
než v letech minulých. Nejde
sice o žádné závratné číslo,
ale každý nový čtenář je vítán. A věřím, že si do nově
zařízené a nově vybavené
knihovny v příštím roce najdou cestu i další. Vždyť knihy
nejsou dneska levná záležitost
a možnost si knihu vypůjčit

v podstatě zdarma (zápisné
pro jeden kalendářní rok od
1. 1. do 31. 12. je 20,- Kč) je výhodné. Navíc není třeba doma
pracně hledat prostor, kam
knihu umístit a pokud se netrefíte a kniha vás nezaujme,
není problém ji vrátit a půjčit
si jinou.
Tak až přečtete knížky, které vám přinese Ježíšek ane-

bo klidně hned – přijďte
do knihovny, určitě si vyberete. Pro ty, kteří nevědí – sídlíme v prvním patře budovy
obecního úřadu a otevřeno
je každé pondělí od 16.00
do 18.00 hod. a každou středu
od 16.00 do 19.00 hod. Těším
se na vás.
Knihovnice
Jaroslava Hrdličková

Dvanácté setkání s dechovkou
V rámci Festivalu dechových
hudeb „Kubešova Soběslav“
zavítala v sobotu 21. července do Želče pošumavská
Dechová hudba Úhlavanka
z Klatov. Tentokrát nám hrála v parku u kapličky, neboť
sál měl hostinský zadaný pro
hosty z velkého festivalu pořádaného sportovci na fotbalovém hřišti. Jelikož byl
horký slunečný den, divákům
se ve stínu stromů dobře
poslouchalo a písničky v přírodním prostoru hezky zněly.
Štěstím bylo, že déšť přišel
hodinu po vystoupení.
Kapela Úhlavanka vznikla
v roce 1969 a od počátku se
stala propagátorkou písní ze
svého kraje, ze Šumavy, ale
i jihočeských. Její repertoár
je velmi obsáhlý. Kapelu už
čtyřicet let řídí zpěvák Jan
Červený a společně s ním
zpívají Barbora Čížková a Jan
Šimůnek.
Želečský festival pořádá Obec
Želeč na paměť jeho zakladatelky a předešlé starostky
Ing. Dagmar Čaňkové, která
lidovky ráda zpívala, dechovou muziku ráda poslouchala
a ona zařídila, aby do Želče

byla vyslána některá z kapel
vystupujících v Soběslavi.
Vzpomeňme, prvně u kapličky hrála DH Vysočinka
z Humpolce v roce 2007, a jak
nečekaně vesele novou tradici započala.
Obec Želeč předpokládá, že
v pořádání festivalu „Kubešov-

ská Želeč“ bude pokračovat,
neboť dosavadní zájem posluchačů k tomu nabádá. Předpokládáme, že v příštím roce by
některá z kapel vystupovala
v hostinci, kde je zajištěno občerstvení a vystoupení nebude
závislé na rozmarech počasí.
Také bychom akci s hlavním

pořadatelem, Městským kulturním střediskem v Soběslavi, s dostatečným předstihem
předjednali, aby účinkující kapela měla na vystoupení více
času, než tomu bylo letos,
a mohla v případě zájmu posluchačů hru prodloužit.
Ing. František Novotný

Ohlédnutí za aktivitami SDH Bezděčín
Rok 2018 se pomalu blíží
ke svému konci a pokusím se
ho zhodnotit. Událostí a akcí
bylo mnoho, ale rozhodl jsem
se vybrat to nejdůležitější,
aby si čtenář udělal obrázek
o tom, co se v Bezděčíně děje.
Vyhlášení Putovního poháru okresu Tábor v požárním
útoku pro rok 2017 se konalo v lednu opět v kulturním
domě v Bezděčíně, což začíná
být tradicí, protože se u nás
jednak představitelům okresního sdružení líbí, a zároveň
pravidelně družstva bezděčínských hasičů obsazují nejvyšší
příčky v soutěži. Jinak tomu
nebylo ani v roce 2017, kdy
družstva mužů a žen obsadila
druhá místa – muži v závěsu
za Skrýchovem a ženy
v závěsu za Slapy.
Hasičský ples se konal také
tradičně v lednu. Malá kapela Hořičanka opět nezklamala výtečnou hudbou, trochu
zklamáním byla návštěvnost
plesu, která dlouhodobě klesá. Věříme, že ples v následujícím roce s pořadovým číslem
čtyřicet přiláká více lidí a kapela Vysočinka také.
V únoru proběhlo tradiční
školení zásahové jednotky
a také školení rozhodčích.
Záhy bylo nutné předvést připravenost zásahové jednotky
– jednak při okrskovém cvičení v Rybově Lhotě v květnu
a jednak naostro v červnu při
mimořádné události – požáru
ve statku č.p. 17. Vše se obešlo bez vážnějších následků
a požár byl rychle uhašen.
Díky tomu jsme si ověřili, že
nudná školení mají smysl, a že

když dojde opravdu na lámání chleba, musíme vědět, co
dělat, protože jsme na místě
dříve než profesionální hasiči.
Již od ledna bylo rozhodnuto
o pořádání dalšího ročníku
Táborské hasičské ligy a soutěže okresního poháru, takže
veškerá jarní a letní příprava
a činnosti směřovaly právě
k těmto soutěžím. Zatímco družstvo žen se zaměřilo
na soutěže Táborské hasičské
ligy, družstvo mužů zvolilo
tradičně nižší obtížnost, tedy
okresní pohár. Mimo základního kola v postupové soutěži
konané v Malšicích se muži
i ženy zúčastnily okresního kola v Soběslavi, kde obě
družstva předvedla výtečné
výkony – muži skončili celkově na šestém místě především zásluhou třetího místa
v požárním útoku, bohužel
v atletických disciplínách se
nemohou s nejlepšími měřit
a diskvalifikace lepší z obou
štafet tomu také nepřispěla.
Ženy obsadily páté místo, což
je velký úspěch především
proto, že jejich hlavní disciplínou je požární útok a atletické
disciplíny v oblibě nemají. Obě
družstva si odvezla novou
zkušenost s požární stříkačkou
značky Rosenbauer Fox III,
která byla pro obě kategorie
jednotná a okresní sdružení
vlastní dva tyto stroje.
Družstvo žen se v letošním
roce zúčastnilo celkem dvaadvaceti soutěží včetně celého
seriálu Táborské hasičské ligy,
kde nechybělo na žádném ze
čtrnácti kol. V lize nasbíraly
ženy celkem šest pohárů (dvě

první místa, tři druhá místa
a jedno třetí místo) a v celkovém pořadí skončily jako loni
na nepopulární čtvrté příčce, což já považuji za úspěch
a věřím, že dřív nebo později
vystoupají na tu příčku nejvyšší. Za největší úspěch považují
čas na noční soutěži v Krátošicích 16,75 s, který stanovil
jejich
osobní
maximum
a za zmínku stojí také několik
sedmnáctkových časů, které je
řadí mezi nejlepší v Táborské
lize. Za zmínku stojí i třetí
místo v celkovém hodnocení
Putovního poháru Okresního
sdružení hasičů v Táboře,
i když tyto soutěže nebyly
na prvním místě. Po krátké
pauze začala ženám zimní příprava na sezónu 2019, které
bude doufejme alespoň stejně
povedená nebo lepší, než ta
uplynulá.
Družstvo mužů se tradičně potýkalo s nedostatkem závodníků, proto účast na ligových
soutěžích nebyla valná, ale
muži objeli téměř celý seriál
Putovního poháru Okresního
sdružení hasičů v Táboře a dokázali zvítězit s velkým náskokem. Nejvíce si cení vítězství
v kategoriích se staršími stoji –
PS12 a PS8. Jelikož čas nikoho
nešetří, tak se mužům věkový
průměr zvyšuje a netrpělivě
očekávají posily z generací
mladých hasičů – vždyť trojice Čížků v týmu už spolu cvičí
bezmála dvacet let…
Sportoviště Pod lesíkem slouží celý rok pro tréninky našich
družstev a ani letos tomu nebylo jinak. Celý areál pravidelně sečeme a udržujeme
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a díky vybudovanému zázemí
a dráze se u nás líbí i jiným
družstvům, která k nám občas
zavítala trénovat, především
Skrýchov, Krotějov a Bohdalín, kteří mají v lize ty nejvyšší ambice. Na sportovišti nás
čeká i příští rok několik dalších
úprav a vylepšení, abychom
závodníkům připravili co nejlepší podmínky.
V srpnu se Pod lesíkem konalo
dvanácté kolo Táborské hasičské ligy v požárním sportu. Jelikož jsme v předchozím roce
na prvním ročníku ligy nasbírali mnoho zkušeností, tak
letošní ročník proběhl celkem
hladce a neměli jsme s přípravou takové starosti jako loni,
kdy jsme se přípravám museli
věnovat několik měsíců. Letošní soutěž probíhala opět
v neděli, takže jsme sobotu
využili pro tradiční bezděčínský trojboj a večer proběhla
menší party pod širým nebem,
kterou dokonale dokreslil napuštěný bazén a diskotéka
do nočních hodin. Nedělní
soutěž byla vydařená organizačně a také počasí nám přálo,
ale horší už to bylo se sportovními výkony. Muži si jako
první na startu vybrali smůlu
a po chybě na základně skončil útok neplatným pokusem.
Ženy daly v domácím prostředí osmnáctku a obsadily šesté místo. Vítězem v kategorii
mužů byly díky bezchybnému
výkonu Chotěmice, v kategorii
žen pak Ústrašice. Poděkování
patří hasičům ze sousedního
Skrýchova, kteří se na bezchybném průběhu, coby technická četa, také podíleli. Dů-

12

ležitou roli hráli také sponzoři
této akce, především Obec Želeč, která po celý rok přispívá
na činnost sboru a akce sborem pořádané. I díky tomu
byla atmosféra na soutěži výborná, a právě proto tyto akce
pořádáme, protože díky nim
dokážeme lidem přiblížit požární sport, který se postupně stává fenoménem dnešní
doby, což dokazuje mimo jiné
také úspěch české reprezentace mužů, kteří přivezli z letošního mistrovství světa zlaté
medaile.
V září se pod lesíkem konala
další hasičská soutěž v požárním útoku v rámci Putovního
poháru okresního sdružení
v Táboře. Soutěž se netěší takové účasti jako liga, ale i tak
bylo o co soutěžit, a to v kategoriích do poháru a pak se
staršími stroji PS12. Muži konečně prolomili domácí smůlu
a v obou kategoriích zvítězili
navzdory tomu, že si posty
v kategorii PS12 vylosovali až
těsně před pokusem.
Ve stejný den v dopoledních
hodinách jsme také splnili
závazek vůči mladým hasičům a připravili soutěž také
pro ně. Domácí sbor postavil
dvě družstva, a to v kategoriích mladší a starší. Družstvo
mladších předvedlo bohužel pomalejší útok a skončilo
na čtvrtém místě. Družstvo
starších hasičů naopak zabojovalo a dokázalo svoji kategorii vyhrát a obhájit tak
vítězství z předchozího roku.
Družstva mladých hasičů se
letos nezúčastnila velkého počtu soutěží, což bychom chtěli
příští rok napravit. Za zmínku
ale stojí účast na hře Plamen,
kde naše děti doplnily družstvo želečských dětí.
Aby nebylo těch soutěží málo,
sbor zakončil sezónu tradičně

„Dostřiknou“, která se konala v půlce října v Bezděčíně
a to již posedmé za sebou.
Od šesti hodin večer se konala soutěž v požárním útoku,
a to tradičně na silnici okolo
kravína, v půl deváté pak začala zábava v kulturním domě
s kapelou Fresh BAND. Domácí borci bohužel nevyhráli ani
letos, ale i tak bylo podstatné
se spíše zúčastnit. Jak už bývá
zvykem, tak nejlepší výkony se
podávají večer na baru.
Sbor také oslavil sto let republiky tak, jak si tento největší svátek moderních dějin
naší země zasluhuje. Hasiči se
sešli v uniformách u pomníku
padlých hrdinů a po proslovu
starosty obce položili věnec
k uctění památky padlých. Občané obce se pak sešli v kulturním domě, kde probíhalo čtení
z kroniky sboru a z kroniky
obce právě k událostem před
sto lety. Díky naším předkům,
kteří zapsali tyto události
do kronik, jsme si přiblížili atmosféru tehdejší doby, která
byla jednak pochmurná kvůli
první světové válce, ale zároveň i radostná, když přišel
konec války a československý
národ
vyhlásil
republiku.
Čest památce všem padlým
hasičům a občanům, kteří položili životy za naši svobodu.
Konec roku tradičně patřil dalším akcím nejen hasičským,
za zmínku stojí divadlo, taneční zábava s kapelou Parkán,
valná hromada sboru, rozsvěcení stromečku, harmoniky
nebo Silvestr. Sbor se snaží
v rámci možností udržovat
kulturní život v obci alespoň
na nějaké úrovni, budeme
rádi, když budou tyto naše
snahy v budoucnu oceněny
třeba zrovna Vaší návštěvou.
V roce 2019 chceme navázat
na skvělou práci a na úspěchy,

které se nám letos podařily.
Chceme i nadále pořádat
plesy, soutěže a zábavy,
nezanevřeme na vzdělávání
se v rámci zásahové jednotky,
protože je to naše povinnost.
Rád bych jménem sboru
poděkoval
všem
členům
za
aktivitu,
díky
které
můžeme
fungovat,
Obci
Želeč za podporu zejména
po stránce finanční, všem, kteří

se podílejí na naší činnosti
a umožňují nám plnit naše
plány a pokračovat ve více
jak stodvacetileté tradici hasičského sboru v Bezděčíně.
Na závěr si neodpustím poděkovat také patronovi všech
hasičů, svatému Floriánovi
za ochranu a abychom požární stříkačky používali jen při
„hašení“ terčů, nikoliv ohně.
Jan Čížek

Narozené děti v roce 2018
Slunečko Marek
Surá Izabella
Fučíková Emma
Kukla Matěj
Čížek Šimon
Nevole Eliška
Strouhal Tobiáš

Froňková Sofie
Medek Šimon
Dvořák Bruno
Červenka Matěj
Sokolík Adam
Urbanová Adriana
Háková Karla

ÚMRTÍ V ROCE 2018

Pokorná Jarmila
Boháč Jaroslav
Ťoupal Václav
Havlíček Miloš

Kosobud František
Strouhal Václav
Šídlo Jan
Sedláčková Marie
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Ve sběrném místě v Želči je přistaven
kontejner na použitý textil a hračky
Do kontejneru lze vhazovat textil pro charitativní využití, ale i již
dále nepoužitelný textil včetně

roztrhaných hadrů, záclon, tašek
i batohů. Dále i boty a veškeré
dětské hračky včetně plastových.

DO KANALIZACE TUKY NEPATŘÍ,
CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK
Vážení občané,

společnost EKO-PF s.r.o. ve spolupráci s obcí Želeč,
Vám nabízí bezpečné a ekologické řešení problematiky s upotřebenými potravinářskými oleji a tuky.

Místo uložení nádoby:
Ve sběrném místě obce Želeč

Na tomto místě je umístěna plastová nádoba (zelená). Do této nádoby vám bude umožněno ukládat
upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech (např. PET lahve, kanystry).
Likvidaci a využití obsahu nádoby zajistí výše uvedená společnost.
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Rok SDH Želeč v duchu oslav 140. výročí od založení

Letošní rok našeho sboru se
točil hlavně okolo příprav oslavy 140. výročí založení sboru.
Ale první akcí roku 2018 byl
hasičský ples 16. února, kde
k poslechu a tanci hrála kapela Babouci.
Poté jsme se pustili do příprav
a organizace oslav, které byly
spojeny současně se 140.
výročím založení základní
školy. Večer se pokračovalo
2. ročníkem pivních slavností.
Na tuto výjimečnou akci dorazily kromě sborů z okolních
obcí také náš spřátelený sbor
ze Želče u Prostějova. Vše
proběhlo za krásného počasí
a nám zůstala spousta krásných vzpomínek.
23. června jsme se naopak
my zúčastnili oslav 120 let

založení sboru SDH v Želči
u Prostějova. Z dalších událostí zmíním zásah při vichřici
dne 23. září, kdy bylo nutné
odklidit z vozovky u školy
a na hrázi želečského rybníka
popadané větve.
V průběhu roku se družstva
žen a mužů účastnila soutěží v požárním sportu. Ženy
se představily na deseti
soutěžích pohárových nebo
soutěží zařazených do táborské hasičské ligy a ze tří
pohárových soutěží (Březnice, Klenovice, Bezděčín)
přivezli pohár za první místo. Muži se zúčastnili třinácti soutěží. Výsledky byly
trochu jako na houpačce,
tak jen zmíním vylepšení rekordu družstva v požárním

útoku, který má nyní hodnotu 18,57 s (předchozí 18,69
s). 16. září jsme uspořádali
soutěž v požárním útoku.
Dopoledne soutěžili dětská
družstva a odpoledne poměřila síly družstva dospělých. Jednalo se o 18. ročník
o pohár starosty obce.

Na závěr chci všechny srdečně pozvat na hasičský ples
s kapelou Babouci, který se
bude konat 16. února 2019.
Členy sboru navíc zvu na Výroční valnou hromadu 7. 12.
2018 v 18 hodin v přísálí kulturního domu.
Jan Houdek

Krásné, klidné Vánoce
a vše dobré do nového roku
2019 všem posluchačům
přeje regionální stanice
Rádio Česká Kanada
Rádio Česká Kanada je regionální stanice, které vysílá už
od 11. června 2016 na frekvenci 103,6 FM pro Jindřichův Hradec a okolí a na frekvenci 92,9 FM pro Dačice a okolí. Jako
regionální rozhlasová stanice s hudebním programem, zpravodajstvím, moderovanými bloky a tematickými pořady je zaměřeno převážně na region Česká Kanada a jeho okolí (Jindřichohradecko, Třeboňsko,
Dačicko). I přesto jsme
slyšet na Veselsku,
Pelhřimovsku a Táborsku.
Konkrétně
na Táborsku budeme
v roce 2019 signál
našeho rádia posilovat. Území, na kterém

vysíláme, čítá v současné době cca 120.000 obyvatel. Naším
cílem je, aby Rádio Česká Kanada poslouchali a preferovali
lidé z našeho regionu, aby ho považovali za své, to, které je
jim nejblíže a z kterého mohou čerpat nejdůležitější informace
z jejich bezprostředního okolí. V našem vysílání najdete soutěže o rozmanité ceny, rozhovory s populárními herci a zpěváky,
zajímavé hosty z regionu i blízkého okolí, světové i regionální
zpravodajství a hlavně proud dobré muziky. Vysíláme pro vás
24 hodin denně.
Poslouchat nás můžete také na webu:
www.radioceskakanada.cz nebo v mobilní aplikaci CZ Rádia.
facebook: https://www.facebook.com/radioceskakanada/
instagram: https://www.instagram.com/radioceskakanada/
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Společnost RUMPOLD provozuje skládku v Želči již 22 let
Společnost RUMPOLD s.r.o. se sídlem v Praze byla založena
v roce 1992 jako dceřiná společnost stejnojmenné rakouské
firmy.
Postupně vznikaly společnosti a provozovny v dalších regionech
ČR. V roce 2006 se mateřská firma spojila se společností
Saubermacher AG.
Hlavní činností společnosti Rumpold s.r.o. jsou:
• Provoz skládky komunálních odpadů v k. ú. Želeč u Tábora
• Svoz směsného komunálního odpadu pro obce i firmy
• Provoz třídící linky
• Svoz odděleně sbíraných složek komunálního odpadu pro
obce i firmy (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy)
• Svoz biologicky rozložitelných odpadů
• Jsme zapojeni do systému EKO-KOM, a. s. (zpětný odběr
a využití odpadů z obalů)
• Provoz sběrných dvorů pro obce
• Likvidace a odstranění odpadů kategorie N – Spalovny
Strakonice a Jihlava
• Doprava odpadů kategorie O a N, doprava ADR
• Provoz zařízení na úpravu odpadů s obsahem PCB látek
• Zpracování elektrozařízení
• Pronájem odpadových nádob
• Prodej nádob na odpad a PE pytlů
• Poradenství v oboru odpadového hospodářství

V současné době probíhá stavba rozšíření skládky Želeč
v rámci III. etapy, 2. části. Ta zahrnuje plochu složiště 20 270 m2
a předpokládanou kapacitu 220 000 tun odpadu. Těleso skládky
je vždy v souladu s projektem a stavebním povolením řešeno
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí provozem
skládky a ukládáním odpadů.

V katastru obce Želeč provozuje společnost Rumpold s.r.o.
„Řízenou skládku komunálních odpadů“.
Ta byla zprovozněna v roce 1996. V I. etapě v letech 1996
až 2003 bylo na skládku uloženo 240 000 tun komunálních
odpadů. V II. etapě v letech 2003 až 2010 bylo uloženo 314 000
tun komunálních odpadů. III. etapa, 1. část se zprovoznila v roce
2010, a to na ploše 34 670 m2. Na této etapě se do současnosti
uložilo 326 598 tun odpadů. Předpokládané ukončení
skládkování v této části etapy je plánováno do poloviny roku
2019. Následovat bude zpracování projektové dokumentace
na rekultivaci a vyřízení stavebního povolení. V roce 2020 by III.
etapa 1. část měla být zrekultivována a uzavřena.

Na skládku Želeč jsou sváženy komunální odpady z 95 měst
a obcí v regionu. Z celkových ukládaných tun (cca 40 000 tun
ročně) všech odpadů tvoří tento odpad cca 50 %. Ostatní odpady
jsou převážně z podnikatelské činnosti. Z každé uložené tuny
jsou odváděny poplatky na budoucí rekultivaci a následnou
péči a rovněž poplatek obci Želeč, v jejímž katastru se skládka
nachází. Společnost Rumpold za skládku Želeč odvádí obci
ročně poplatek ve výši 16 mil. Kč.
Podmínky provozování skládky Želeč jsou dány Integrovaným
povolením, které vydává Krajský úřad pro Jihočeský kraj
a schváleným provozním řádem. Veškeré podmínky plnění
dané Integrovaným povolením jsou pravidelně kontrolovány
pracovníky České inspekce životního prostředí. Kontroly ČIŽP
od roku 2015 vždy prokázaly, že při provozu skládky Želeč
nebyly podmínky Integrovaného povolení v žádném bodě
porušeny.
Součástí integrovaného povolení je rovněž provádění
monitoringu skládky Želeč, který se týká podzemních
a povrchových vod, plynu a geodetického zaměření skládky.
Monitoring se provádí 2x ročně, a to vždy v květnu a říjnu.
Výsledky monitoringu prokazují, že provozem skládky nejsou
podzemní ani povrchové vody ovlivněny.
Ve spolupráci s Obcí Želeč nabízí společnost Rumpold pro
občany obce možnost zajištění prohlídky skládky Želeč, kde
budou podány informace o provozu skládky a zajištění jejího
bezpečného provozu.
Miroslav Krch, Rumpold s.r.o.

Foto stávajících zrekultivovaných ploch II. etapy:

Foto z výstavby III. etapy, 2. část:

Přijď se s námi hýbat!
Máš raději pohyb, než sezení
u počítače? Pak právě na tebe
čekáme každé úterý od 17:00
v sále obecního úřadu (tělocvična), kde děláme tréninky
pro všechny děti, co chtějí
buď to hrát fotbal, nebo se
jen hýbat. Tak neváhej a přijď
mezi nás!
Vojta Slaba
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Co se dělo
Gerendáš přijede do Želče?
ve špejcharu v říjnu? Až na býka!
To prozrazují fotky
Původní výstavu Pastviny Petra Poše, uvedenou pompézně v roce 2017 v Želči, si
Lucie Frantové.
přetáhla v únoru 2018 do Becherovy vily

Z Roberta Nebřenského se kurátor Obrazárny Želeč tak vykulil, že zaskočil i grafika Pavla Beneše.

Na co s úsměvem hledí Vlastimil Harapes,
je záhadou, ale část publika naslouchá
správným směrem.

v Karlových Varech tamní krajská galerie.
Hezké pokračování želečské akce, byl
jsem toho svědkem. Na vernisáži zahrála skupina Ládi Gerendáše, jak jinak než
vtipné písničky, až bylo lidem od smíchu teplo. Představil jsem publiku dětskou skládanku Pastelky (je k dispozici
ve špejcharu) a požádal pana Gerendáše
o zhudebnění rýmovaček, které tohle leporelo provázejí. Postavil se k této práci
vlažně, nic neslíbil a navíc začal skuhrat,
že do Želče (kam jsem ho prosil o vystoupení) je z Karlových Varů daleko a on
neví, zda cestu vydrží jeho záda a zadek.
Zkrátka vymlouval se, byť jsem skoro
už žadonil, poněvadž jestli umí někdo
diváky rozchechtat, pak je to právě on.
Přál bych vám ho slyšet! Slíbil jsem mu
oborské pivo Žitohola v dárkovém balení,
přestože nemám od majitelů pivovaru
svolení rozdávat, ale soudím, že v tomhle
případě by mně moje drzost prošla. Jenže
Gerendáš se prapodivně zasekl a slušně
se vymlouval i při mé pozdější telefonické masáži z Prahy. Nevěda kudy kam,

lákal jsem ho, že u nás ve špejcharu by
mohl ochutnat rožněného býka, kterého
mu nikde jinde v celé naší vlasti nepodají.
A to se chytil. Teď se trochu bojím, že býk
nebude (tak brzo vykrmený) a Gerendáše
svede chuť k cestě do Želče už příští rok.
Pavel Šmidrkal

Nebraska si libovala v Želči

Za dvě dobré duše špejcharu, Jana Veseckého a Martina Nováka, modlí se v pozadí dalajláma.

Největší český novinář Miloš Čermák se
raduje, že se ve špejcharu nemusel krčit.

Houslista Jan Hrubý je sám na celý stůl
a takové štěstí ho potkalo jen jednou
za život, v Želči!

Vokální komorní sbor a studentský dechový orchestr z Nebrasky (USA) na svém
koncertním turné po evropských městech
zabočil na počátku léta také do špejcharu. Rozhodnutí padlo na poslední chvíli.
Příjezd do Želče u velkých těles budí počáteční rozpaky – na dohled nejsou žádné
rušné křižovatky, historické budovy, nebo
rozlehlé náměstí, to vyvolává otázky nad
místem a důvodem zastávky. Všude kolem jen básnivá krajina jihočeského venkova, udržovaná stavení v povlaku bílé
fasády, vonící zahrady a louky, špendlíky
rosy polykané sluncem z blankytného
nebe. Ale jakmile se před hudebníky rozsvítí sál obrazárny, začínají okřívat, trochu
zevnitř přihříváni výtečným pivem z rodinného pivovaru Obora. Dívky a chlapci
z Nebrasky si libovali, že se alkohol u nás
podává už od 18 let, zatímco u nich je
hranice o tři roky vyšší. Přiznejme si, že

celá polovina členstva orchestru ještě nedosáhla 21 let, proto je povolená ochutnávka piva Žitohola ve špejcharu potěšila.
Program postupoval od chrámových
chorálů po tklivé spirituály, od dechových
skladeb k žhavému jazzu a byl odměněn
nejen salvami potlesku, ale také nakonec
i obrazem nedalekého Zálší. Takový dárek
se určitě jinde nezopakuje. Zvláštní pocit
pýchy ožil v srdcích domácích návštěvníků koncertu, že soubor vystoupil právě
v Želči a za moře si odnáší ty nejhezčí
vzpomínky na setkání s publikem lačným
po afroamerické hudbě a vděčným za její
nadílku. Příští rok se v podobném čase
můžeme těšit na setkání s americkým
big bandem. Jeho název? Neprozradíme,
nechte se trochu napínat a sledujte internetové stránky www.spejcharzelec.cz
nebo stránky Obce Želeč.
Pavel Šmidrkal

Je kniha ještě dárkem?
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Knížka bývala odměnou, vysněným dárkem a inspirací
pro Ježíška, doma přespávala
na polici za sklem knihovny,
hltala se i při baterce pod
dekou, ale nečetla se chvatně u jídla a neotvírala mastnýma rukama. Měla šitá záda
v pevné, plátěné vazbě, slušivý přebal, a textilní záložku
(tkalounek), aby člověk mohl
po přestávce navázat ve čtení
na správné stránce. Cestovala
s námi na výlety, byla vítanou
a váženou společnicí, stala se
námětem pro rozpravy, půjčovala se i kradla. Zahrnovala se
do dědictví.

Začátkem letošního roku se
ve špejcharu shromáždilo několik stovek dětských publikací vydaných v první polovině
dvacátého století. Obrazárna
se díky nádherným ilustracím
proměnila v jeden velký herbář
květů literatury. Bylo to, jako
když člověk vstoupí do hodovní síně a tam žasne nad
mísami pochoutek. Přicházely
třídy školáků, rodičům se
vracelo dětství. Existují knihy
výživné a knihy jako pamlsek,
plné různých chutí. Takové se
podávaly ve špejcharu.
Dnes je nových knížek jezero, bohužel, vycházejí i tituly

chudokrevné a nedopečené. Často odrazují i vysoké
ceny, což zachraňují prodejny
zlevněných knih. Atraktivní
publikace se ale finančního
poklesu nedočká, tam se čtenář prohne. Dnes není čas
číst, ale člověk, který knihu
vynechává ze svého života,
něco nenahraditelného tím
ztrácí. Říkám si, jestli výstava
Sto krásných a víc umístěná
zjara ve špejcharu někoho
inspirovala
k
návštěvě
knihkupectví nebo antikvariátu, pak to byla nemarná práce, neztracené úsilí.
Pavel Šmidrkal

Kráčet životem, obdařena
přitažlivou postavou a sličnou tváří, krášlenou líbeznými
úsměvy, bývá pro ženu jen
částečná výhra, neboť zjev
sám o sobě ještě nezaručí
úspěch ve společnosti. Více
obdivu a chvály nastřádají bytosti ženského pohlaví, pokud
rozvinou své schopnosti a nadání v nějakém uměleckém
směru, třeba v malířství, kde
musí navíc čelit mohutné konkurenci mužů. Ve špejcharu
svá díla letos nabídly hned
tři mladé výtvarnice, Kristina Fialová, Petra Skluzáčková
a Lenka Kurovská. Výstava
připomínala sad, kde současně zraje více druhů ovoce.

Krajinomalba, figurální kompozice, abstrakce a také drobná knižní ilustrace. Přehlídka
nesla název Něžné trojspřeží,
i proto, že autorky v nedávném čase pózovaly před fotoaparátem Miloše Burkhardta
a jejich obdivné portréty pak
uvozovaly kapitolu obrázků
každé z nich v katalogu.
Rok 2019 by měl být ve špejcharu rukou podanou významným umělkyním, například
fotografce a spisovatelce, půvabné Sáře Saudkové, která by
tu rozvěsila mistrovskou kolekci portrétů slavných osobností
nebo Olze Poláčkové-Vyleťalové, uznávané autorce mnoha
filmových plakátů. Její „Něžná“

obletěla svět a posbírala náhrdelník ocenění. Pokud jde
o plakátovou tvorbu, čepýří
se špejchar bohatou minulostí, neboť nabídl návštěvníkům
už válečné, reklamní, politické
a filmové plakáty. Příležitosti
poskytnuté autorkám byly
také mnohačetné, jmenujme
za všechny Janu Míčkovou,

Marii Michaelu Šechtlovou či
Alenu Čermákovou. Je viditelné, že duchovní prostor zavedené obrazárny nemá pouze
své vyvolené (muže), ale nabízí
se široce a velkoryse (ženám).
Jen kdyby se čas nehnal jak
splašený kůň, kterého žádná
síla nezastaví.
Pavel Šmidrkal

Krajinář Gustav Macoun,
za kterým se do špejcharu
přes léto hrnuli hosté z celé
republiky, se konečně dočkal
(v nebi) vydání malé monografie s více než stovkou
reprodukcí svých nádherných
obrazů. Jeden z nejlepších
(a oblíbených) žáků Antonína Slavíčka na pražské akademii, vyhledávaný malíř
Macoun, úspěšně dražený
na aukcích, představuje se
v knížce pod názvem Balada o soumraku, která si
troufá soutěžit o nejkrásnější titul roku 2018. Prestižní
akce Památníku národního
písemnictví jí dává jen malinkou šanci na úspěch (v převeliké konkurenci), třebaže
se už za svůj krátký život tato

publikace dočkala mnohých
pochval a uznání. Aby se necítila tak osaměle a ztraceně,
přidává se za Obrazárnu Želeč ještě druhý titul, Jan Rýz:
Skrytý pohon. Pozůstalost
Jana Rýze byla ve velkém
stylu představena ve špejcharu letos na jaře a na podzim jeho dílo prezentovala
Galerie kritiků v centru Prahy
(rozsahem však Želeč nepřevýšila). Není to ojedinělý
případ, kdy práce zajímavého výtvarníka vykročily
vstříc nejprve návštěvníkům
želečské obrazárny a teprve
poté je uvedla jiná, prestižní
galerie. Tak se například stalo
s ukázkou válečných plakátů
Munice
domácí
fronty,
kterou v rozšířené podobě

a s obsáhlým katalogem
představila o rok později
Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou.
I kdyby žádná z knih nominovaných do soutěže neob-

stála, radost vyvolá už jen
sám holý fakt, že můžeme
přísné porotě odborníků
nabídnout k posouzení dva
krásné knižní produkty.
Pavel Šmidrkal

Špejchar vítá ženy

Získají „zlato“ knihy ze špejcharu?
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TVOŘÍME SPOLU
V JEDEN ČAS NA JEDNOM MÍSTĚ

Akce pořádané v roce 2019 Tatrmany v Sudoměřicích u Bechyně
Posláním sdružení Tatrmani je propagovat a vytvářet podmínky pro svobodnou
tvorbu mezi všemi lidmi, tak obohatit jejich život a jejich prostřednictvím i životy
ostatních.
Sdružení si klade za cíl zvýšenou citlivost
všech lidí ke svému okolí, prohlubování
lidské fantazie, kreativity a schopnosti
komunikace s ostatními lidmi.

Letní týdenní semináře

12. 7. - 21. 7. 2019 KERAMICKÝ SEMINÁŘ
Během semináře máte možnost se účastnit celého procesu výroby keramiky.
Od tvarování (modelování, plátování, vytáčení na keramickém
kruhu, formování...) přes zdobení plastické, či barvítky a engobami, retuš (začištění), sušení,
glazování a výpal.
Důležitou součástí semináře je téma, které směřuje naší tvorbu,
určuje využití výrobků (dává jim smysl a duši) a směřuje náš
společně strávený čas završený společnou akcí.

Sobota 20. 7. ve 1400 hodin
– Divadlo b iOtesánek
Sobota 20. 7. ve 2100 hodin
– Vozichet bůh ví, jak to bylo (od 8 let)
Neděle 21. 7. ve 1400 hodin
– Divadlo ToTeM divotvorný mlýnek

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

V sobotu 22. 7. 2019 od 1500 hodin
Hudební doprovod zajištěn, pořádají MAS Lužnice a Tatrmani

LIDOVÁ ŘEMESLA
– Doteky tradice (XVIII.)
KURZY LIDOVÝCH ŘEMESEL 2019
23. březen

PLETENÍ KOŠÍKŮ

13. duben

ZDOBENÍ KRASLIC A PERNÍKŮ

18. květen

RECYKLOVANÝ PAPÍR

15. červen

ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY

12. 7. - 21. 7. 2019 Řezbářský seminář –
Kulisa a rekvizita – lektor doc. MgA. Karel Vostárek

14. září

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Účastníci budou vedeni od výběru vhodného dřeva přes jeho
základní zpracování a opracování, řezbářské techniky, různé
technologie kloubů a spojů, až po finální opracování povrchu.

5. říjen

VITRÁŽE

9. listopad

VÝROBA OŠATEK

30. listopad

ADVENTNÍ VAZBA

1. prosinec

VÝSTAVA A POSEZENÍ U PUNČE

12. 7. – 20. 7. 2019 Seminář – Vypravěčské řemeslo –
Lektor MgA. Martin Hak
Vypravěč je jako rybář v loďce. V moři příběhů hledá takové,
které nutí k zamyšlení. Naučí Vás nahodit udici a ulovit příběh,
který bere dech, otevírá srdce a přináší změnu.

DIVADLO NA NÁVSI
19. 7. – 21. 7. 2019

Pátek 19. 7. ve 2100 hodin
– Rámus Plzeň VOX POPULI (od 8 let)

Získat více informací je možné na
www.tatrmani.sudomerice.cz
Přihlásit se včas na semináře a kurzy je možné:
e-mailem na adresu: tatrmani@sudomerice.cz
nebo telefonicky na tato čísla:
Petra Brůčková – 732 705 106
Jan Brůček – 608 822 682

TDO Lužnice končí svoji činnost
Svazek obcí – TDO Lužnice, který vznikl
v lednu roku 1993, končí svoji činnost
k 31. 12. 2018. Důvodem ukončení činnosti je velká administrativní zátěž vyvolaná legislativními změnami, které se
týkají rozpočtových pravidel územních
rozpočtů a dále nemožnost čerpání finančních prostředků z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, tak jako
v minulých letech.
Služby spojené s činností odpadového
hospodáře, plnění povinností daných

platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství obce, spolupráci
s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s., zastupování obce při
jednání s třetími osobami v oblasti odpadového a obalového hospodářství obce a provádění informační
a poradenské činnosti pro občany
budu pro obec Želeč zajišťovat nadále
jako fyzická osoba na základě uzavřené smlouvy.
Ing. František Novák

Nahlédnutí do včelařovy práce
Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku bych vás
rád seznámil jen velmi stručně
s činností včelařů v průběhu
celého včelařského roku, to je
zhruba od srpna do července
následujícího roku. Snažím
se to podat tak, aby to bylo
srozumitelné laické veřejnosti, proto ať včelaři prominou,
bude-li se jim to zdát dost neodborně přednesené.
Včelařský rok 2017/2018 uplynul a začal již nový včelařský
rok. Uplynulé období začalo začátkem srpna 2017, kdy
včelaři po posledním vytáčení začínají připravovat včelstva na zazimování. Včelstva
se stahují zpravidla do 1 až 2
nástavků, podle síly včelstva.
Podle stavu zásob se musí
provést včasné nakrmení, aby
včelstvo mělo pocit dostatku
zásob na zimu a matky tak
zakladly co nejvíce rámků vajíčky, z kterých se líhnou zimní
včely, které musí přežít celou
zimu. Po posledním vytáčení medu se zároveň začíná
i s léčením. Med, který zůstal
v plodišti, se již nevytáčí, a tak
je možné provést ošetření.
Ošetření se provádí proti roztoči varroázy. První ošetření
je kyselinou mravenčí, pak
následuje dvakrát fumigace
a jednou aerosolování varidolem. Následuje sledování spadu roztočů, odběr vzorků měli
a laboratorní rozbor na počet
roztočů v měli. Je-li i nadále
počet roztočů vysoký, následuje nové jarní léčení před
jarním rozvojem včelstev natíráním plodu a následnou fumigací léčivem. Roztoč warroa

destrukta se na naše území
dostal docela nedávno a včely zatím proti němu nemají
zcela účinnou obranu. Jeho
přemnožení ve včelstvu vede
k úhynu včelstva, proto je nutné provádět léčení. Zároveň se
mohou nakazit i zdravá včelstva, a proto je léčení povinné.
V zimním období dostanou-li
se teploty nad nulu a vysvitne
sluníčko, včely provádějí zimní
prolety a vyprazdňují se. Je-li
sníh, je často i zbarven do žluta od vyprazdňujících se včel.
První prolety za pastvou začínají s rozkvětem jív, ze kterých
přinášejí pyl. S rozkvětem srstky začíná pro včely i včelaře
včelařské jaro. Pro včelaře je
to nejdůležitější období a často rozhoduje o úspěchu nebo
neúspěchu jeho práce. Jakmile začne být dostatek pastvy
pro včely, matka na to začne
reagovat zvýšením kladení
vajíček. Včelař musí sledovat
rozvíjející se včelstvo a včas
jim vytvořit prostor pro jejich rozvoj. To zajistí přidáním
mezistěn vylisovaných z vytaveného vosku, nebo souší to
jsou rámky s prázdným včelím
dílem. V současnosti se používají převážně nástavkové úly,
to umožňuje rozšiřování včelstva přidáním celého nástavku
s mezistěnami a soušemi. Nevytvoří-li včelař včelám včas
v úlu prostor pro jejich rozvoj,
vede to k vytvoření rojové nálady a následnému vyrojení
včel. Důležité je mít ve včelstvech kvalitní matky, které
jsou základem pro vytvoření
silného včelstva a tím i vytvoření vysokých zásob, mezi něž

Obecní video-archiv se plní
V roce 2017 jsme pro Vás spustili obecní kanál na serveru
youtube.com, kde se postupně objevují videa a nahrávky
spojené s děním v naší obci.
Jednou z posledních novinek
jsou dva video-sestřihy z oslav
140 let od založení SDH a ZŠ
a MŠ v Želči (autorem jednoho z nich je i náš dvorní obecní dokumentarista Milouš
Maruna, kterému tímto moc
děkuji za jeho záslužnou činnost v této oblasti a poskytování video materiálů!!!).

Pokud jste tedy ještě naší videogalerie nenavštívili, pak je
nejvyšší čas to napravit na adrese www.obeczelec.cz, odkaz v hlavním menu „Videogalerie“.
Luboš Rypáček

patří i med. Pochopitelně, že
na rozvoj včelstva a produkci
medu mají vliv i vnější vlivy,
které včelař příliš ovlivnit nemůže. Těmi jsou zejména počasí, dostatek pastvy, způsob
hospodaření držitelů pozemků. Tak například prší-li v době
květu, nebo jsou-li v doletu
včel vysety nebo vysázeny
medonosné rostliny, sečou-li se pícniny před květem,
jsou-li příznivé podmínky pro
rozvoj mšic a tím i pastvy pro
včely na tvorbu medovicového medu. V tomto období
jsou nejvhodnější podmínky
pro vytváření oddělků, chce-li
včelař zvyšovat stavy včelstev.
Po prvním vytáčení medu se
situace v úlu zklidňuje. Včely mají dostatek prostoru,
ubývá včelí pastvy, není třeba větších zásahů u včelstev.
U slabších včelstev je vhodné
provést výměnu matek. Jsou-li včelstva v dobrém stavu,
záleží už převážně na vnějších podmínkách, kdy a jaká
bude druhá nebo třetí snůška. V našich podmínkách
jsou tři snůšky, zpravidla je-li jedna z nich medovicová. V posledních letech bývá
poslední snůška slabší. Je to
dáno tím, že letní období je
suché a tím je i méně pastvy
pro včely. Současně se konec
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posledního vytáčení posouvá
ze začátku srpna do konce
července.
Samozřejmě, že existuje mnoho dalších činností, které
na včelaře během roku čekají, k jejichž rozvádění není
prostor. Chtěl jsem vám jen
naznačit vztah mezi včelařem
a včelstvy pro dosažení dobrého výsledku. A když je jeho
úsilí odměněno i dobrou produkcí medu, je jeho radost ze
včelaření o to sladší.
Na závěr jen několik vět o naší
základní organizaci včelařů. Počet včelařů a včelstev
se v posledních letech ustálil
a příliš se nemění. Členů organizace je stejně jako před rokem 35 a nečleni jsou 3. Počet
včelstev se snížil z 262 včelstev
na 249 včelstev. Z hlediska
produkce medu patří letošní
rok spíše k podprůměrným.
Bylo to dáno ne příliš příznivým nástupem jara. Nejdříve
teplo, pak ochlazení, rychlý
rozvoj vegetace, kdy všechno
kvetlo současně a pak zase
přes celé léto trvající such
mělo za následek, že byly nižší
zdroje pastvy. Ale s tím i každý
včelař počítá, že ne každý rok
je ideální pro včelaření a určitě jej to od včelaření neodradí.
jednatel ZO včelařů Želeč
Václav Rejlek
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Pojďte s námi hrát volejbal!

Možná nevíte, že v rámci místní organizace Sokola existuje v obci také skupina
volejbalu. Základ byl položen již po dostavení a osídlení dvou bytovek tehdy
Plemenářského podniku. Na hřišti u bytovek se hrávalo téměř každý den – vlastně večer. Nejdříve obyvatelé bytovek
a přidali se i někteří Želečáci. Během let se
vystřídalo v hraní mnoho místních obyvatel. Je pravda, že kromě úplných začátků
vždy převažovaly ženy. Muži během těch
let také chodili hrát, ale zdá se, že nemají
takovou výdrž. Na turnaje do Sezimova
Ústí, do Bechyně a v rámci Plemenářského podniku na různé sportovní akce jezdily ženy, mužů bylo vždy málo. Teď již
mimo obec nikam nejezdíme.
Hrávali jsme na různých místech. Jezdili
jsme hrát do školy i do Sokolovny v Plané
nad Lužnicí, hráli jsme i v zahradě místního zámku (v internátě zemědělského
učiliště), po zřízení kurtů u rybníka jsme
hráli od jara do podzimu tam. Každé jaro
jsme si volejbalový kurt pro hru museli
připravit. Po dobu rekonstrukce obecního úřadu jsme jezdili do Soběslavi. V sou-

časné době hrajeme během školního
roku v místní tělocvičně a o prázdninách
na hřišti zdejší základní školy. Nově budou sloužit i zrekonstruované kurty.
Obecní úřad nám poskytuje tělocvičnu zdarma. Bohužel, hřiště v tělocvičně
nemá správné rozměry – je užší i kratší,
přesto si tam parádně zahrajeme. Ale někdy je i to menší hřiště příliš velké, protože v současné době je nás stálých volejbalistů málo, a ne vždy každý může přijít.
Vlastně musím napsat, ne vždy každá,
protože jsme vlastně dámské osazenstvo.
I když v poslední době s námi začal chodit hrát i jeden muž.
A tak zveme každého, kdo by si rád zahrál
(nejsme žádní ligoví hráči, ale hrajeme
s chutí a snad i docela dobře), ať přijde
mezi nás. Chodíme hrát každé úterý
a čtvrtek od 19.00 do 20.30 hod. Stane se,
že některý den hru odvoláme, protože se
nesejdeme, ale není to často. Kontaktní
osoba je paní Jaruška Kaislerová, které
svou případnou neúčast hlásíme a pokud
je jasné, že nás bude málo, ona oznámí
ostatním, že se nehraje.

Máme i jednu pravidelnou nevolejbalovou aktivitu – ke konci roku chodíme
na hromadnou delší vycházku, která
končí odpočinkem a obnovením vydané
energie v místní hospodě. Na tuto akci
s námi chodí i mnozí příznivci z řad nehrajících obyvatel obce.
A tak ještě jednou – kdo máte chuť si zahrát, hráli jste a teď vám to schází, přijďte
mezi nás, ať je těch odvolávek co nejméně. A také můžu slíbit, že se určitě i dobře
pobavíte a domů půjdete s dobrou náladou.
Za volejbalový tým Jaroslava Hrdličková

S hasiči ze Želče na Hané jsme oslavili výročí 120 let
Rok 2018 se nesl mimo jiné
v duchu oslav kulatých výročí
od založení sborů dobrovolných hasičů. Kromě místního
SDH, který si letos připomněl
výročí 140 let, oslavili své výročí
120 let od založení i dobrovolní hasiči ze Želče na Hané, a to
v sobotu 23. června 2018.
S ohledem na dlouhodobé propojení a přátelství obou sborů,
resp. obcí, jsme byli na tuto
významnou událost rovněž pozváni a takové pozvání se samozřejmě neodmítá 😊.
Sobotní veselí odstartovalo slavnostní schůzí místního
SDH a poté následovalo vítání
pozvaných sborů.
Ve tři hodiny odpoledne byl
zavelen nástup jednotek, které se vydaly na hřbitov a k pomníku padlých, kde došlo
k položení věnců. Program
vrcholil mší svatou v místním
kostele.
Během dne mohli místní obdivovat i nejnovější hasičskou
techniku včetně vysokozdvižné plošiny. Při přehlídce v Želečském hájku pak byl k vidění historický zásah hasičů
z Pěnčína.

„Otázka požárů nám nemůže
být lhostejná a je zájem, aby
v každé obci byli hasiči. Naši
předci to tu založili a my tu
pokračujeme,“ řekla starostka obce Želeč Ing. Bronislava
Augustinová, která je sama
aktivní členkou dobrovolných
hasičů.
Jsme moc rádi, že jsme mohli
přiložit další střípek do mozaiky vzájemné spolupráce a přátelství obou obcí.
Další střípek, resp. velký střep
😊, by měl následovat v příštím roce, kdy by se mělo
uskutečnit další setkání Želčí,
kterého se rovněž účastní zástupci ze Želče u Žatce.
V rámci prvního úspěšného
ročníku této znovuobnovené
tradice, který se uskutečnil
v roce 2017 v naší obci, bylo
mezi zástupci všech tří Želčí
dohodnuto, že se pokusíme
společně ve dvouletých intervalech v této aktivitě pokračovat – v roce 2019 by se toto
setkání mělo uskutečnit právě
v Želči na Hané. Kdo jste ještě neměl příležitost tuto obec
navštívit, tak věřte, že se máte
na co těšit 😊.
Luboš Rypáček

A jak to vlastně bylo v Želči před 100 lety?
Odpověď na tuto otázku mě
velmi zajímala, tak jsem zabádala v digitálních archivech.
I přes matoucí dataci kronik
naší obce jsem k milému překvapení objevila několik zápisů. Přijměte proto pozvání na

TOULKY NAŠÍ MINULOSTÍ
(opis z kroniky)
Konečně došla neočekávaná
zvěst, že říše R. U. se rozpadla.
Habsburkové zbaveni panství
v našich zemích, že máme
svobodu. Nikdo této zprávě
zprvu nechtěl věřiti. Když pak
se potvrdila, uspořádána byla
8. listopadu radostná slavnost. Od obecního úřadu, kde
se konala krátká slavnostní
schůze, vyšel průvod s hudbou. Průvod vedl učitel Jan
Mareš ozdobený trikolorou.
Za ním šel praporečník opásaný šerpou v slovanských
barvách nesa nový krásný prapor zvlášť k tomu účelu ušitý.
Potom šly školní děti mávající

praporky. Za dětmi šla vesele
vyhrávající hudba, celé obecní
zastupitelstvo, hasiči v kroji s lampiony, spolky, řezníci
v historických úborech, četníci s trikolorami na rukávech
i na čapkách a snad na tisíc
lidí, i těch nejstarších. Lidé
radostí plakali a všem zářila
z očí neskonalá radost a štěstí.
Průvod obešel ves, zámecký
sad, zámek a vrátil se kolem
školy před kapli, kde se seřadil kolem zřízeného řečniště.
Po zahrání hymny přednesla
úřednice velkostatku sl. Milada Nová báseň, načež právník
p. Jos. Paur, syn hospodářského správce, a velkostatkář
p. František Mašek za pochvaly a jásotu shromážděných
pronesli slavnostní řeč. Poté
se ubíral průvod před čp. 40,
kde po proslovu učitele Jana
Mareše byly zasazeny dvě lípy
svobody. Všecky domy byly
ozdobeny prapory v českých
barvách.

Odhalení pomníku padlých
V den prvního výročí 28. října
byl odhalen před kaplí pomník padlým hrdinům pořízený ze sbírek po obci a z výtěžků výletu a oslavy prvního
května nákladem 11.000,- Kč.
Při odhalení přítomny všecky zdejší spolky s odbočkou
legionářů a značné množství
obecenstva místního i okolního. Při slavnosti, kterou zahájil starosta obce Jan Koblasa,
přednesla žákyně školy Anežka Koblasová příležitostnou
báseň, načež promluvil uč. Jan
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Mareš a slavnostním řečníkem
byl Karel Nikuškovic, řídící učitel v Přehořově. V průvodu,
který vyšel od obecního úřadu, šlo v čele obecní zastupitelstvo s členem poslancem N.
S. Františkem Maškem, za ním
místní hudba, školní mládež
s učitelským sborem, legionáři, sokolové, hasiči ve svátečních stejnokrojích a ostatní
účastníci.
A kam nás toulky naší minulostí zavedou příště? Nechte
se překvapit …
Lenka Rejlková

Literárně dramatický pořad Uctění památky padlých vojáků

24. října 2018 proběhla ke 100. výročí Československa zajímavá přednáška,
kterou pořádala Obec Želeč
ve spolupráci s Obrazárnou
Špejchar. Přednášejícím byl
bývalý senátor Josef Kalbáč.
Poutavé vyprávění o osudech
jihočeských legionářů doplnil

o méně známé poznatky, které získal mimo jiné i v knihovně na Pražském hradě v době,
kdy byl poradcem pana prezidenta V. Klause. Do budoucna
plánujeme pana Kalbáče opět
pozvat s některou z jeho dalších poutavých přednášek.
Lenka Rejlková

V neděli 28. října 2018 jsme
si připomněli 100. výročí
od vzniku samostatného Československa a položili věnce k uctění památky padlých

vojáků v 1. a 2. světové válce
u pomníku padlých u kapličky
v Želči a u pomníku padlých
v Bezděčíně.
Lenka Rejlková
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Projekt Děti do bruslí

I v letošním roce se žáci 1. - 5.
ročníku mohou účastnit výuky
bruslení. Výuku vedou zkušení trenéři s licencemi, kteří se
zabývají trénováním mladých
hokejistů. Výuka je zaměřená na rozvíjení bruslařských
dovedností. Kurz se skládá
z deseti lekcí po 45 minutách.

Žáci, kteří se již druhým rokem
účastí tohoto projektu, udělali
veliký pokrok v bruslařských
dovednostech.
V
lednu
začínají také bruslit děti
z mateřské školy.
Mgr. Petr Cába

Lyžařský kurz
ve spolupráci s Lyžařskou
školou Monínec

V letošní lyžařské sezoně pořádáme ve spolupráci s Lyžařskou
školou
Monínec
pětidenní lyžařský kurz, který
proběhne ve Ski areálu Monínec. Výuku budou zajišťovat
odborně vyškolení instruktoři. O výuku byl mezi rodiči
a žáky velký zájem. Na informační schůzce byli rodiče informováni o způsobu výuky
lyžování, o potřebném vybavení dětí a organizaci kurzu. Výuka bude probíhat od
4. do 8. února v odpoledních
hodinách. Do výuky se

Výsledky
zápisu do
I. ročníku
Základní školy
v Želči

V pondělí 10. dubna 2018
se konal zápis do prvního
ročníku základní školy.
K zápisu se dostavilo
16 předškoláků. Do první třídy bylo zapsáno
13 dětí. Rozhodnutí
o odkladu dostaly na základě doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře 3 děti.
Mgr. Petr Cába

přihlásilo 24 žáků ze základní
školy a 4 děti z mateřské školy. Věříme, že se děti na kurzu
naučí lyžařským dovednostem
a o lyžování budou mít zájem
také v budoucnu.
Mgr. Petr Cába

Základní škola
a Mateřská škola
Želeč v číslech

Několik informací o škole
ve školním roce 2018/2019
V tomto školním roce
navštěvuje naši školu 92 žáků.
1. ročník: 13 žáků
2. ročník: 22 žáků
3. ročník: 17 žáků
4. ročník: 19 žáků
5. ročník: 21 žáků
Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 48 žáků.
Mateřskou školu v Želči navštěvuje 50 dětí ve dvou
třídách. Převážná část dětí
je zapsána na celodenní
docházku.
Mgr. Petr Cába

Děti v MŠ si užívají nových prostor

Mateřskou školu navštěvuje
v letošním školním roce 50
dětí. Jsou rozděleny podle
věku do dvou tříd po 25 dětech. O děti se starají čtyři paní
učitelky. Ve svém vzdělávacím
programu se škola zaměřuje
na aktivní rozvíjení schopností
a dovedností dětí, rozvíjí tvořivé myšlení a upevňování přátelských vztahů.
Se zahájením nového školního roku využíváme nově otevřenou třídu. Tím se rozšířily
prostorové podmínky v naší
mateřské škole.
Novou pěkně vybavenou třídu využívají především mladší
děti „BROUČCI“.
Ve třídě je nový nábytek
a nové herní prvky, které jsou
hojně využívané.
Při práci s těmito dětmi zařazujeme hodně popěvky, písně,
říkadla a hru s maňásky.
Starší děti – „VČELKY“ se s elánem vrhly na plnění úkolů
spojených s přípravou k zápisu do první třídy.
Pro děti organizujeme mnoho doplňkových akcí – divadla, akce společné s rodiči,
ukázkové hodiny pro rodiče,
besídky, výlety. Již se uskutečnilo sportovní dopoledne
na fotbalovém hřišti. Děti plnily připravené úkoly, zkusily
si zahrát i fotbal. Radost ze
sportovních zážitků byla největší odměnou pořadatelům
této akce (TJ Sokol Želeč).

V říjnu děti zhlédly jedno
z mnoha naplánovaných divadelních představení – O řepě.
Proběhla i společná akce s rodiči – pouštění draků. Rodiče se pravidelně těchto akcí
účastní a často spolupracují při organizaci. Pořádáme
také společné akce s MŠ
HLAVATCE, jako jsou divadelní představení a jiné akce.
Například ukázka dravců se
dětem velmi líbila. Názorně se
seznámily s několika známými
druhy dravců v naší přírodě,
jak žijí, jak loví a dozvěděly se
jiné zajímavosti.
Rodiče mají možnost děti přihlásit do sportovních akcí pořádaných základní školou, jako
je projekt DĚTI DO BRUSLÍ
nebo nově LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
ve ski areálu Monínec.
Velkou pozornost ve výchovné činnosti věnujeme výslovnosti dětí. Často zařazujeme
logopedické chvilky a 1x týdně procvičujeme s jednotlivci
výslovnost podle podkladů
z logopedické poradny. Starší
děti mají příležitost se seznámit se základy anglického jazyka. Formou jednoduchých
pokynů a her získávají elementární poznatky (zvířata,
barvy, ovoce).
Interiér školy zdobí výkresy
a výrobky dětí, které si rodiče
mohou prohlédnout při návštěvách mateřské školy.
Anna Rachačová

Termíny prázdnin

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: 11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019
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Oslava výročí 140 let od založení ZŠ a MŠ
společně s přáteli z polského Legionowa
v Želči 15.–16. června 2018
V měsíci červnu jsme na naší
škole opět přivítali osm žáků
a tři pedagogy z polského
města Legionowo, které leží
nedaleko Varšavy.
Přijeli na naše pozvání, abychom jim oplatili setkání, které
proběhlo na podzim loňského roku na jejich škole. Tentokrát jsme pozvání směřovali
k oslavám 140. výročí založení
základní školy i Sboru dobrovolných hasičů v Želči.
Všichni studenti byli opět ubytováni v rodinách našich žáků.
Účelem těchto výměnných
pobytů je, aby si děti prověřily
a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci.
A když se nedaří hovořit anglicky, mluví česky a polsky.
Do Želče přijeli v pátek navečer a ubytovali se v hostinských rodinách.
V sobotu dopoledne měli
možnost prohlédnout si základní školu a po slavnostních
projevech starosty a místostarosty obce, ředitele školy,
velitele hasičů a senátora Jihočeského kraje se připravili
na školní vystoupení. Dále
zhlédli ukázku hasičského

zásahu i hasičské techniky.
Následovaly „Pivní slavnosti“,
doprovázené hudbou.
V neděli jsme vyjeli na výlet
do Českého Krumlova. Po prohlídce zámku a jeho okolí jsme
poobědvali v jedné z místních
restaurací, nakoupili suvenýry
a vydali se zpět do Želče.
V pondělí se studenti i pedagogové zapojili do výuky
přírodovědy a vlastivědy ve 4.
a 5. ročníku, vedené v češtině
i angličtině. V 11 hodin nás přijal starosta obce na obecním
úřadě. Hovořilo se o politice,

kultuře, zemědělství i vzdělávání v našich zemích a jednotlivých regionech. Odpoledne
jsme strávili na rodinné farmě
u Nováků v Oboře. Prohlédli jsme si skleníky, bioplynku
i rodinný pivovar.

Pondělní večerní slavnostní
rozloučení proběhlo i s účastí
pana starosty, místostarosty
a členů školské rady. A naše
příští setkání je naplánováno
na květen nebo červen 2019
opět v Legionowu.
Mgr. Vlasta Atanasová

Naši žáci neodjíždějí ze soutěží „s prázdnou“
Žáci naší školy se tradičně zapojují do mnoha regionálních
soutěží pořádaných různými
organizacemi a spolky. Také
v minulém školním roce pod
vedením svých vyučujících zaznamenali nemalé úspěchy.
Ve výtvarné soutěži pořádané
okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Tábor se umístili
Josef Boháč a Zuzana Novotná na 2. místě a Tereza Pánková na 1. místě, každý ve své
kategorii.
Také hlídka mladých zdravotníků pod vedením paní asistentky Hany Skalníkové získala (ve složení: Přemek Švec,
Anna Kazdová, Anna Blažková, Daniel Kupka a Kamila
Kárníková) 3. místo v okresním kole Soutěže mladých
zdravotníků.
Též v dopravní soutěži pod
vedením paní učitelky Šimá-

kové vybojovalo naše družstvo v ostré konkurenci mezi
táborskými školami 3. místo.
V tomto klání nás reprezentovali Michaela Hrdličková,
Josef Boháč, Nikola Křížová,
David Vavřík, Jan Kadlec a Viola Lišková. Michaela Hrdličková získala 1. místo mezi
dívkami z prvního stupně ZŠ.
V regionálním kole pěvecké
soutěže Jihočeský zvonek se
umístili Eliška Sklenářová a Jan
Voborský ve stříbrném pásmu.
Na soutěž připravovala žáky
paní učitelka Šimáková.
Pravidelně se zúčastňujeme
také atletických přeborů Táborska. V loňském roce reprezentovali naši školu žáci
prvního a druhého ročníku.
Ostatní žáci v té době pobývali na škole v přírodě u Želivky.
I takto oslabeni přivezli domů
jednu zlatou medaili. Získal ji

Michal Šerý (1. ročník) za hod
kriketovým míčkem.
Během školního roku se snažíme žáky zapojit do společenského a kulturního života naší
obce. Pomáhají například při
přípravě dekorací na setkání
důchodců, připravují vánoční program v místní kapličce
nebo zpívání při rozsvěcování
vánočního stromu. Organizují
besídku pro rodiče a přáte-

le školy. Děti jsou zapojeny
do mnoha zájmových kroužků
i do činnosti místních organizací atd.
Usilujeme o to, aby každý
žák mohl uplatnit své nadání,
vědomosti nebo dovednosti
a zakusit tak pocit úspěchu
z dobře vykonané práce.
Mgr. Marie Kostečková
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Rybářské závody se těší velkému zájmu

Dne 14. 7. 2018 se konal již
4. ročník Rybářských závodů
pro dospělé na rybníku Lumhárek. O tyto závody byl velmi
velký zájem. Tento zájem projevilo přes 100 rybářů, ale lovících míst bylo pouze 36. Závod
byl ustanoven na 2x 3 hodiny,
s přestávkou na občerstvení 1
hodinu. Tyto naše závody už
mají věhlas daleko za hranicemi okresu Tábor, neboť se jich
zúčastňují pravidelně i rybáři
z druhého konce republiky.
Bylo k vidění spousta krásných
ulovených ryb i umění závodníků. Tyto závody čím dál víc
přitahují i veřejnost z obce
i mimo ni. Letošního ročníku
se zúčastnily i dvě ženy, které
velmi dobře držely krok s pře-

vahou mužů. Výsledky
závodu rozhodně stojí
za zveřejnění.
Nachytalo se krásných
79,28 metrů ryb. Ne
všichni zúčastnění měli
takové štěstí, ale představím první tři místa:
3. místo Miloslav Klečák, 378 cm, 2. místo Miloš Žák, 509 cm,
1. místo Ladislav Belušiak, 555 cm.
Díky vydatné podpoře
sponzorů a obětavosti
pořadatelů se tyto závody staly vyhledávanou událostí.
Za Rybářský
spolek Lumhárek
Stanislav Míšek

Děti opět změřily své rybářské síly
Dne 10. června 2018 se konal již 5. ročník Dětských
rybářských závodů na rybníku Lumhárek. I přes
předpověď velmi horkého počasí se přihlásilo 26
dětí. Program závodů byl
ustanoven na dopoledne. Chytalo se 2x 2 hodiny
s přestávkou na občerstve-

ní, kde děti čekala spousta dobrot. Druhý poločas
začal již za velkého horka,
které se bohužel podepsalo
na úlovcích.
Ne každému se dařilo, ale
i přes nepřízeň počasí se
nachytaly krásné ryby. Byla
vidět velká snaha dětí o co
nejlepší výsledek. Díky spon-

zorům se našla spousta cen
pro všechny děti. Výsledky shrnu na první tři děti.
3. místo Jiří Bartáček, 127 cm
(Soběslav), 2. místo Jiří
Novák, 128 cm (Debrník),
1. místo Adam Trešl, 515 cm
(Soběslav).
Stanislav Míšek

Chcete si
zachytat
na Lumhárku?

Koupit povolenky pro rok
2019 je možno u Milana Břendy, tel.: 608 974 600. Ceny
povolenek a další informace
naleznete na stránkách Rybářského spolku Lumhárek
www.lumharek-cz5.webnode.cz.
František Hruška

DIVADELNÍ A HUDEBNÍ SPOLEK
a Želečský spolek
Vás srdečně zvou na činoherní pohádku se zpěvy

KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY

Veselá pohádka , která pojednává o tom, že strachem před svou ženou, je
možné utéci i do čertovského mlýna ale když s ním jdou takoví pomocníci
jako je Kašpárek a Honza, nemělo by se nic stát ale když se do toho zamotají
dva, ne zrovna nejchytřejší čerti, je hned o pár problémů navíc.

OSOBY A OBSAZENÍ

Kašpárek………………… Balog Daniel
Honza………………………Sedloň Zdeněk
Švec Dratvička….…….. Šustr Ladislav
Hostinská…………………Šedivá Jana
Baruška………………….. Kaněrová Karolina
Luciper…………………… Filip Josef/Vítů Karel
Čert Papundekl……….Váchová Lucie
Čert Perpentykl……… Mattanelli Anna
Kontrola textu………….Votavová Dagmar
Světla, zvuky………….. Melichar Jan

REŽIE…………Melichar Jan/Šustr Ladislav

Sobota 15.prosince 2018
od 15,00 hod
Kulturní dům Želeč
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Želečský spolek

Želečský spolek vznikl v roce
2003, takže v tomto roce slavíme 15 let. V prvopočátcích
jsme byli pod záštitou místního hasičského sboru, pak
jsme založili vlastní spolek Želečským dětem a věnovali se
akcím pro děti a rodiče. V roce
2017 jsme se přejmenovali na Želečský spolek a naše
činnost se rozšířila na všechny
věkové kategorie.
Pořádáme tradiční akce, jako
je Karneval, Čarodějnické
rejdění, Dětský den, Dlabání dýní, Adventní dílničky
a Čertovskou nadílku. Spolupracujeme s místní základní
a mateřskou školou, pro které
připravujeme divadelní představení alespoň dvakrát ročně.
V tomto roce proběhlo šest
zájezdů po krásách Čech
a Moravy a dva zájezdy
do termálních lázní v Gmündu. Máme dětský klub Jája,
ve kterém se scházejí jednou
týdně maminky s dětmi do tří
let. Vymýšlíme pro ně tvořivé
dílny a jednou za rok vyrážíme
na výlet po okolí. Financujeme kulturní činnost pro děti
v Bezděčíně.
Většina akcí je financována
z rozpočtu spolku, který činil na rok 2018 250.000 Kč.
Na samotnou činnost spolku a činnost dětského klubíku připadá 140.000 Kč,
40.000 Kč patří bezděčínským
akcím a 70.000 Kč je určeno na zájezdy. Některé akce
zejména pro děti jsou plně
hrazeny z rozpočtu spolku,
na některých akcích se fi-

nančně podílejí účastníci akcí
symbolickou částkou, jedná
se zejména o zájezdy. V tomto roce byla vydána na zájezdy částka 98.855 Kč, vybráno
od účastníků bylo 31.500 Kč.

Děkuji všem, kteří se podílejí na činnosti spolku. Děkuji
za jejich čas, nápady a ochotu to vše sdílet. Děkujeme
za velkou finanční podporu
od obce, protože jinak by-

chom nemohly pořádat akce
různého druhu a cenových
relací. A pokud by měl někdo
chuť se přidat, budeme ze
srdce rády.
Dagmar Lanžhotská
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Nenechte si ujít plánované akce
Rok 2018

Čertovská nadílka
• Sobota 1. 12. 2018 od 15:00
• Kulturní dům Želeč
Rozsvícení vánočního stromku s přátelským posezením
• Sobota 1. 12. 2018 od 16:00
• Park u Kulturního domu Bezděčín

Zpívání koled
• Úterý 18. 12. 2018 od 17:00
• Kaplička v Želči
Silvestr 2018
• Neděle 31. 12. 2018 od 19:00
• Kulturní dům Želeč

Rok 2019
Sportovní ples
• Sobota 19. 1. 2019
• Kulturní dům Želeč

Adventní dílna
• Neděle 2. 12. 2018 od 14:00
• Sál OÚ Želeč (tělocvična)

Hasičský ples
• Pátek 25. 1. 2019
• Kulturní dům Bezděčín
• K tanci a poslechu zahraje Vysočinka

Rozsvícení vánočního stromu
• Neděle 2. 12. 2018 od 16:30
• Park u kapličky v Želči
• Vystoupí Hlavatecký pěvecký sbor + děti ZŠ

Myslivecký ples
• Sobota 26. 1. 2019
• Kulturní dům Želeč

Výroční valná hromada SDH Želeč
• Pátek 7. 12. 2018 od 18:00
• Kulturní dům Želeč

Hasičský ples
• Sobota 16. 2. 2019
• Kulturní dům Želeč

Výroční valná hromada SDH Bezděčín
• Sobota 8. 12. 2018 od 18:30
• Kulturní dům Bezděčín
Adventní koncert v podání pěveckého sboru DOMINO
• Neděle 9. 12. 2018 od 16:00
• Obrazárna Špejchar v Želči

Dětský karneval
• Sobota 23. 3. 2019
• Kulturní dům Želeč
FOOTFEST 2019
• 18. – 20. 7. 2019
• Fotbalové hřiště TJ Sokol Želeč
Aktuální informace o kulturních akcích naleznete vždy na
www.obeczelec.cz

Pohádka Kašpárkovy čertoviny
• Sobota 15. 12. 2018 od 15:00
• Kulturní dům Želeč

Statistiky obyvatel

(stav k 9. 11. 2018, Želeč a Bezděčín dohromady)
Celkem

Průměrný
věk

Datum narození
nejstarší - ho

Datum narození
nejmladší - ho

Počet obyvatel celkem

976

37,75

14. 3. 1924

28. 10. 2018

Muži

508

37,41

11. 7. 1924

14. 9. 2018

Ženy

468

38,11

14. 3. 1924

28. 10. 2018

Děti do 15-ti let

211

7,29

13. 12. 2003

28.10.2018

Děti do 18-ti let

236

8,22

12. 12. 2000

26. 9. 2017

Starší 60-ti let

217

69,60

14. 3. 1924

7. 8. 1958

Možní voliči

738

47,14

14. 3. 1924

9. 9. 2000

Služby v naší obci

Prodejna potravin COOP (na hrázi)

Prodejní
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

doba
7:00–12:00
7:00–16:30
7:00–16:30
7:00–16:30
7:00–16:30
7:00–11:00
zavřeno

Kontakt tel.: 381 591 227

Prodejna potravin COOP (na návsi)

Prodejní
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pošta

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

doba
6:30–16:00
6:30–14:00
6:30–14:00
6:30–14:00
6:30–16:00
6:30–11:00
zavřeno

Kontakt tel.: 381 218 791

Provozní doba
9:00–11:00 15:30–17:00
Pondělí
pánské stříhání
Úterý
dle objednání
Středa
dle objednání
Čtvrtek
dle objednání
Pátek
dle objednání
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

Marie Kadlecovcá,
tel.: 606 849 065

ordinace v Želči –
každé pondělí od 14:00
Kontakt tel.: 381 591 125

ordinace v Bezděčíně –
čtvrtek od 15:00, 1x za 14 dní
www.doktorkamalsice.cz

Knihovna

Otevírací doba
Pondělí
10:00–15:00
Úterý
10:00–22:00
Středa
10:00–23:00
Čtvrtek
10:00–22:00
Pátek
10:00–24:00
Sobota
11:00–24:00
Neděle
11:00–21:00

Provozní doba
Pondělí
16:00–18:00
Úterý
zavřeno
Středa
16:00–19:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
zavřeno
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

Vinárna

Klubovna Na Kovárně, Bezděčín

Provozní doba
Pondělí
15:00–22:00
Úterý
zavřeno
Středa
15:00–22:00
Čtvrtek
15:00–22:00
Pátek
15:00–24:00
Sobota
17:00–24:00
17:00–22:00

Muzeum a obrazárna Špejchar

Otevírací doba
Pondělí
zavřeno
Úterý
10:00–17:00
Středa
10:00–17:00
Čtvrtek
10:00–17:00
Pátek
10:00–17:00
Sobota
10:00–17:00
Neděle
10:00–17:00

Provozní doba dle objednání
Kosmetické služby, manikúra, pedikúra
• Pavla Štefanová, tel. 777 775 181
Nehtová modeláž gelem, gel lak,
manikúra
• Marcela Kadlecová, tel 608 982 188
Masáže
• Hana Keistová, tel. 728 461 124
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
• Štěpánka Vandrovcová, tel. 728 482 576
• Jana Hůšová, tel. 776 262 303

MUDr. Hana Šedivá – praktická lékařka

Restaurace NA STARÉ

Neděle

Studio Želeč

Kadeřnictví Maruška

Provozní doba od 3. 12. 2018 do 31. 12. 2018
12:00–16:00
8:00–12:00
12:00–16:00
8:00–12:00
12:00–16:00
zavřeno
zavřeno
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Kontakt info@spejcharzelec.cz
www.spejcharzelec.cz

Otevírací doba (po domluvě, tel. 773 455 350)
Pondělí
zavřeno
Úterý
zavřeno
Středa
zavřeno
Čtvrtek
19:00–22:00
Pátek
19:00–22:00
Sobota
19:00–22:00
Neděle
zavřeno

FINESA nábytek, prodejna Želeč

Prodejní doba
Pondělí
9:00–18:00
Úterý
9:00–18:00
Středa
9:00–18:00
Čtvrtek
9:00–18:00
Pátek
9:00–18:00
Sobota
9:00-14:00
Neděle
zavřeno

www.finesanabytek.cz
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ZAHRADNICTVÍ GABRIELA KADLECOVÁ

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
14:00–16:00
Středa
14:00–16:00
Pátek
14:00–16:00

V jinou dobu dle domluvy

Tel.: +420 723 478 336
www: www.zahradagabriela.cz
Email: zahradagabriela@email.cz

Adventní koncert
ve Špejcharu

Muzeum a obrazárna Špejchar Želeč Vás srdečně
zve na ADVENTNÍ KONCERT v neděli 9. prosince
2018 od 16:00 hodin. Pěvecký sbor DOMINO Tábor
pod vedením sbormistra Jakuba Smrčky na svém
tradičním vystoupení uvede adventní skladby
od středověku po současnost, i nádherné úpravy
vánočních písní a naladí tak posluchače na blížící
se vánoční svátky.

Betlémské světlo
2018

V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů
s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci,
kde celá novodobá tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké
katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie
(Mariendom).
Betlémské světlo se bude s pomocí skautských
kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince.
Heslo německých skautů pro letošek zní:
„Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou
myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta
Baden-Powella.
Betlémské světlo v tomto může pomoci jako
jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
Připoj se i Ty k šíření Betlémského světla!
Myšlenka pro letošní ročník byla převzata ze
14. kapitoly listu Římanům (17–9): „Sdílení
štěstí vám přinese pokoj“. Vysvětluje, že život
je mnohem více než konzum a měli bychom se
více zaměřit na mír, spravedlnost a šíření radosti.
Přijďte si pro Betlémské světlo v sobotu
22. prosince 2018 od 17 hodin do želečské
kapličky, přijďte se v předvánočním shonu trochu zastavit a vychutnat si i s dětmi, vnoučaty
TO vánoční tajemství …
Jiřina Rejlková

Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2018
Tříkrálová sbírka, díky níž můžeme pomáhat potřebným,
proběhla v Soběslavi a okolních vesnicích 6.–8. ledna
2018.
Tři králové vyšli opět do ulic, aby nám umožnili nejen
přispět na dobré účely, ale zároveň aby přinesli radost,
pokoj a dobro symbolicky vyjádřené tradičním požehnáním K † M † B † 2018. Tato písmena se třemi symboly
kříže a letopočtem od narození Ježíše Krista napsaná křídou na vstupních dveřích jsou počátečními znaky latinských slov Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kristus ať požehná toto obydlí.
Při letošní Tříkrálové sbírce se v Soběslavi a okolí vybralo 107 430 Kč. Tento výtěžek byl věnován na dobročinné účely Charity ČR, na podporu rodin z okolí Soběslavi majících dítě s postižením, na pomoc rodinám
pečujícím o blízkého, který umírá, a pomoc při zajištění
kompenzačních a zdravotních pomůcek.
Umět se rozdělit, dát ze svého není samozřejmostí. Rád
bych tak poděkoval vám všem, kdo jste přispěli jakoukoli částkou. Velké poděkování patří hlavně také malým
koledníkům a jejich doprovodu, organizátorům.
P. Jan Hamberger, farář v Soběslavi
(Převzato ze soběslavské Hlásky)
******************************
Pomozte, aby i Tříkrálová sbírka 2019 byla alespoň tak
úspěšná, jako loni a přinesla pomoc potřebným.
Jiřina Rejlková
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ÚSPĚŠNÝ ROK TÝMU G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ
Tento rok se opravdu vydařil
a G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ nasbíral mnoho cenných úspěchů, medailí
a najetých kilometrů.
Jako každoročně se závodníci účastní jarního soustředění, které se tento rok konalo
na Slovensku ve Velkém Mederu. I přes nepříznivé počasí
závodníci najeli spousty kilometrů, které jim byly pomocné pro tento rok. Užili
si nejenom termálních lázní,
dobrého jídla, ale i spoustu
zábavy v podobě her a různých cvičení. Jako na každém
soustředění ráno začínalo
rozcvičkou, poté následovala
snídaně, trénink na kole, vydatný oběd, odpočinek, cvičení nebo termální lázně, zábava
a končilo se společnou večeří.
Každý si odvezl spousty nových sil do následujícího roku
a úsměv na tváři.
Další důležitou událostí byly
Prodoli Soběslavské okruhy.
Tento historický závod se pyšnil krásným 43. ročníkem, kde
se zúčastnilo kolem 400 závodníků z celých Čech. Často
zde nechybí ani závodníci ze
zahraničních států. Na domácím závodě si pro druhé místo v kategorii mladších žákyň
dojela Anna Hrdinová a pro
třetí místo Viola Lišková. Přemek Švec obsadil 28. příčku
v mladších žácích. Celý tento
závod je pod záštitou G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ a dalších výjimečných
sponzorů.
Také běžecké schopnosti tým
dokázal projevit na nadačním běhu Jihočeských nadějí
v Českých Budějovicích. Denisa Švecová dokázala zdolat
desetikilometrovou trať za necelých 44 minut a podpořit
tak mladé nadějné sportovce.
První běžecký půlmaraton si
Denisa zaběhla na Lipně, kde
se konal horský Kilpi Lipenský
půlmaraton. Denisa si tak odvezla krásné třetí místo ve své

kategorii a páté místo celkově
v ženách.
Nejenom, že G. BENEDIKT
ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ pořádá silniční závody, které jsou
na památku Janu Huškovi, ale
také závody na horských kolech, kde se může přihlásit každý, kdo by si závod rád projel,
ale i zazávodil. Finálový závod
Jihočeského MTB poháru byl
právě G. BENEDIKT STEVENS
Soběslavský maraton, který se
konal 8. září v Kempu Plovárna
v Soběslavi, kde se sjelo přes
380 nadšených cyklistů. Naši
závodníci dosáhli krásných výsledků v podobě třetího místa,
které si vydobil Tomáš Zavadil
v chlapcích do šesti let, dvanácté místo jeho starší bratr
Mikuláš Zavadil v chlapcích
7-9 let, nesmíme opomenout
ani prvního místa v kategorii
mladších žákyň Anny Hrdinové a čtvrtého místa Violy
Liškové. V mladších žácích si
pro desáté místo dojel Jan
Mrázek, pro třinácté místo
Jakub Novotný, hned za ním
se umístil na čtrnáctém místě Ondřej Vašta, sedmnácté
místo Milan Břenda, osmnácté místo Přemek Švec a devatenáctým místem završil Jan
Frank Kukla. Čtrnácté, patnácté a sedmnácté místo obsadili
ve starších žácích Ondřej Podzimek, Lukáš Svačina a Jakub
Hartel.
Nesmíme opomenout ani
krásnou
sedmou
příčku,
kterou si ve své kategorii
na dlouhé padesátikilometrové trati vybojoval Pavel Lintner. Pro třinácté místo si dojel na stejné trati Josef Pícha.
První místo ve své kategorii,
také na dlouhé trati, obsadila
Denisa Švecová.
Na krátké trati, která měřila 35
kilometrů, si pro čtvrté místo
dojel Filip Rozev ve své kategorii.
Na podporu postižených dětí
se Denisa Švecová zúčastnila
dobročinného běhu "Dobroběh" pořádaného soběslavskou Rolničkou. Denisa
si doběhla pro krásné první
místo v ženách a šesté místo
celkově.
Druhé podzimní soustředění
závodníky čekalo v týmovém
zázemí v Želči, které trvalo
od pátku do neděle. Soustře-
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dění znamenalo přípravu pro
cyklokrosovou sezónu. Děti
si vyzkoušely, jak přípravu
po technické stránce v podobě přeskakování překážky,
zatáčky, naskakování na kola,

rozcvičky, ale i fyzické stránce,
jako byly "ostré starty", trénink na čas, běhání a tréninky
na silničních kolech. Občerstvení bylo zajištěno v restauraci
"Na Staré" v Želči.

Dalším významným závodem bylo Mistrovství Jižních
Čech v cyklokrosu. Třetí místo v mladších žácích si vydobyl Přemek Švec, druhé místo
v mladších žákyních získala

Celkové pořadí v TBC sérii
(cyklokros)
Chlapci 6–7 let
1. místo Zavadil Mikuláš
3. místo Zavadil Tobiáš
Chlapci 8–9 let
9. místo Zavadil Mikuláš
Mladší žáci
4. místo Švec Přemek
9. místo Mrázek Jan
10. místo Vašta Ondřej
11. místo Kukla Jan Frank
Mladší žákyně
1. místo Lišková Viola
Starší žáci
4. místo Svačina Lukáš
9. místo Žirovnický Jan
Kadeti 14–15 let
4. místo Podzimek Ondřej
5. místo Hartel Jakub

Celkové pořadí
v Jihočeském MTB poháru
(horská kola):
Chlapci do 6 let
3. místo Zavadil Tobiáš
Chlapci 7–9 let
8. místo Zavadil Mikuláš
Chlapci 10–12 let
9. místo Mrázek Jan
12. místo Vašta Ondřej
13. místo Novotný Jakub
14. místo Švec Přemek
20. místo Kukla Jan Frank
39. místo Břenda Milan
Dívky 10–12 let
2. místo Anna Hrdinová
3. místo Lišková Viola
11. místo Nikola Fenclová
Chlapci 13–14 let
14. místo Podzimek Ondřej

15. místo Svačina Lukáš
21. místo Hartel Jakub
Muži 30–39 let
46. místo Pavel Hrdina
Muži 40–49 let
12. místo Rozev Filip
34. místo Pícha Josef
67. místo Švec Jan
71. místo Mrázek Radovan
Muži 50–59 let
12. místo Šustr Pavel
13. místo Lintner Pavel
32. místo Mikula Petr

Viola Lišková a sbírku uzavřela
třetím místem Nikola Fenclová.
Moc děkujeme všem našim sponzorům a těšíme se
na další úspěšný rok!
Martin Švec

Novoroční
vyjížďka

Celý tým G.BENEDIKT
ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ Vás všechny srdečně
zve na Novoroční vyjížďku, která se bude konat
1. ledna 2019. Sraz bude
na návsi v Želči ve 12:30
hodin, odkud se přesuneme na 13:00 hodin
do Soběslavi k obchodu
Oáza-Dům Sportu a Zábavy Cyklosport Švec, kde
společně všichni vyrazíme
na naši tradiční novoroční
vyjížďku. Všichni jste vítáni, těšíme se na Vaši účast!
Martin Švec

Historický úspěch fotbalového A týmu
V letošním roce dosáhlo
A mužstvo Sokola obrovského úspěchu, když se stalo
vítězem krajského přeboru
Jihočeského kraje. Za celý
soutěžní ročník 2017/2018
náš tým pouze dvakrát
prohrál (Protivín, Hluboká).
Na domácím hřišti nepoznal
za celou sezonu hořkost
porážky. Jediný bod za remízu si z želečské nedobytné tvrze odvezlo mužstvo
Oseka. Za tímto úspěchem
stojí především práce trenéra Romana Lukáče, přístup
a fotbalové umění všech
hráčů základní jedenáctky
včetně náhradníků. Mužstvo získalo úctyhodných 78
bodů s impozantním skóre
103:27. Druhý Jindřichův
Hradec získal o propastných 11 bodů méně. Nejúspěšnějším střelcem se stal
záložník a kapitán Sokola
Michal Brůžek s 26 góly, dalšími střelci byli útočníci Radek Novotný s 21 a Jaroslav
Bosnyak s 15 zásahy. Pevná
obrana dirigovaná spolehlivým stoperem Kosobudem,

kterou v brance jistil výborný brankář Blažek, inkasovala za celou sezonu pouhých
27 branek, což dává průměr
méně než jeden obdržený
gól na zápas.

Po oslavách titulu a odmítnutí postupu do divize
vzhledem k enormně zvýšeným nákladům, které by
tato celorepubliková soutěž
přinesla, došlo od úvodních

zápasů letošní sezony krajského přeboru 2018-2019
k vystřízlivění. I když kostra týmu po sezoně zůstala
téměř stejná, mužstvu se
nedaří a zdá se, že místo
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obhajoby titulu se bude
muset soustředit na boj
o záchranu. Dvě kola před
koncem podzimní části totiž
dělí mužstvo od sestupových příček pouze tři body.
Nezbývá, než doufat, že se
hráči rozpomenou na minulou sezonu a vrátí se k předváděné hře, kterou opět přitáhnou diváky na fotbalové
hřiště.
Zdeněk Podlaha

Jarní vítězná vlna a následné podzimní trápení ...
Rok 2018 byl pro želečský
Sokol jak na houpačce, jarní skoro „neporanitelnost“
áčka i úspěšné umístění
mládežníků kazil jen záchranářský boj béčka v okresním
přeboru. Podzimní část ovšem přinesla opačný průběh. Áčko i mládežnické
oddíly na chvostu tabulek
a béčko (nebo také „juniorka“), vícemistři podzimu
v okrese. Uvidíme, co nám
přinese jarní půlka sezóny.
Snad lepší výsledky …
Muži ,,B“ („Juniorka“)
Proč juniorka? Toto pojmenování si vymysleli sami
hráči, ono když je věkový
průměr 36 let, tak „juniorka“
sedí. Tým se skládá převážně ze zkušených čutálistů.
Většina si prošla buď kratší nebo delší dobu Áčkem,
táborskými týmy FK Tábor
nebo Spartak Sezimovo Ústí
(dnes Táborsko). Něco málo
k výsledkům ... V jarní části
béčko bojovalo o záchranu, ale s příchodem Milana
Bartesky (přes 200 ligových
startů Plzeň, České Budějovice, Jablonec …) a nového trenéra Michala Šrayera se tým
zvedl. Pravidelné tréninky
a zlepšení herní kvality nás
na jaře zachránily a na podzim zaručily druhé místo
po podzimu. Za zmínku také
stojí 21 gólů Milana Bartesky
v současné sezoně.
Hráči podzimu: Milan Barteska, Martin Pavelka

Mladší žáci
Mladší žáci hrají už druhou
sezonu pospolu, ale na výsledcích to není moc znát.
Po celku úspěšné loňské sezóně (9. místo z 15 týmů) se
i začátek té letošní jevil dobře. Porážka Plané nad Lužnicí a METEORU Tábor značily
úspěšnou letošní sezonu.
Jenže ... Bohužel tyto dva zápasy byly jedinými zisky až
do konce podzimní části ...
Po konci podzimu se mladší
žáci umístili na konci tabulky.
Bohužel. Berme to ale optimisticky a věřme v kvalitní zimní
přípravu a lepší jarní část sezóny. Díky pak ještě v této kategorii patří trenérům Jirkovi
Holubovi a Michalu Prokešovi a rodičům s pravidelnou
účastí na zápasech Romanu
Ludikarovi a Milanu Břendovi.
Hráči podzimu: Dominik Ludikar, Milan Břenda ml.
Starší a mladší přípravka
Starší a mladší přípravky
byly letos víceméně poprvé
ve svých kategoriích a nečekaly se žádné převratné
výsledky. A tak se i stalo.
Starší přípravka bez jediné
výhry na samém dně tabulky a mladší přípravka s jedním vítězstvím předposlední. Družstva trénuje tandem
Vojta Slaba a Míra Šimák
a oba věří ve zlepšení týmu.
To ale nepřijde hned. Přes
zimu jsou všechny týmy přihlášeny na zimní ligu, kde,
doufejme, doladí všichni hrá-

či své slabší fotbalové stránky. U těchto kategorií patří
díky všem maminkám, jelikož
u maminek je většinou 100%
účast. A tak i apeluji na tatínky, aby chodili častěji své
ratolesti podpořit.

Hráči podzimu: Jan Vavřinec,
Vilém Knězů a Míra Šimák ml.
– starší přípravka
Albert Janoušek, Tomáš Křemen a Jonáš Birner – mladší
přípravka
Vojta Slaba
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Muži ,, A“ - Krajský přebor můžů
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