Obec Želeč

2016
Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

vážení čtenáři zpravodaje, rekonstrukce obecního
po několika letech opět dr- téměř 70 % nákladů stavby. úřadu zahájena
žíte v ruce obecní zpravodaj U nás, který vám přináší podstatné či jen zajímavé
informace o dění v naší obci
a o činnosti místních spolků. Rádi bychom na tradici obecního zpravodaje navázali a touto formou vás alespoň jednou ročně informovali
i nadále. Společně se zpravodajem obdržíte i malý dárek
od zastupitelstva obce v podobě stolního kalendáře pro
rok 2017 s vyobrazením dobových pohlednic Želče, který je doplněný o několik fotografií. Pokud tento kalendář osobně nepřevezmete od
doručovatelky nebo nebude
ve vaší poštovní schránce, je
k vyzvednutí zdarma na obecním úřadě. Vlastníte-li zajímavé snímky Želče a Bezděčína,
budeme rádi za jejich zapůjčení k okopírování pro přípravu některého z dalších vydání.
To platí i o zajímavých dobových fotografiích ze spolkového života v Želči a Bezděčíně.
Pokud bych měl vybrat některou podstatnou událost letošního roku, musím určitě zmínit
dokončení a zprovoznění centrální čistírny odpadních vod
v Želči (viz samostatný příspěvek). Tato akce byla řadu let
velkou prioritou celého zastupitelstva a její případné oddalování by zásadně bránilo dalšímu rozvoji obce, včetně neblahého vlivu na naše životní prostředí. Celá stavba byla,
i přes velké problémy se skalním podložím, dokončena
v termínu a obdržené dotace od Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje zajistily spolufinancování ve výši

Nyní zároveň probíhají diskuse jak laické, tak odborné, nad
návrhem technického řešení a umístění centrální čistírny odpadních vod v Bezděčíně. Byl bych rád, aby v příštím
roce došlo k výběru finálního
technického řešení a mohly se
naplno rozběhnout projekční
práce. Legislativa se v oblasti vypouštění odpadních vod
velmi zpřísňuje a nejzazší termín zprovoznění ČOV v Bezděčíně by měl být krátce po
roce 2020. Z připravovaných
či realizovaných investičních
akcí, které nemají samostatný
článek ve zpravodaji, bych rád
také zmínil přípravu výstavby
domu s pečovatelskou službou v areálu bývalého zámku v Želči. Obec v letošním
roce oslovila pět renomovaných architektů z Jihočeského
kraje a objednala vypracování architektonických studií na
tuto stavbu. Předpokládám, že
nejpozději do konce listopadu obdržíme všechny studie
a dále proběhnou jednotlivé
veřejné prezentace návrhů. Jelikož půjde o výrazný projekt
v centru naší obce, budeme
rádi, pokud nám s výběrem vítězného řešení pomůžete.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se podíleli na
přípravě tohoto vydání, jmenovitě místostarostovi obce
Ing. Lubošovi Rypáčkovi za
precizní redakční práci a zároveň celé řadě přispěvatelů ze
Želče a Bezděčína.
Příjemné čtení a krásný podzim vám přeje
Ladislav Stejskal,
starosta obce

V červnu letošního roku byla
po několika letech příprav zahájena rekonstrukce budov
obecního úřadu v Želči. Projekčně celou akci, na základě
výběrového řízení, připravila
stavební kancelář Ing. Miroslava Pantoﬂíčka ze Soběslavi. Stavební úpravy spočívají
v kompletní výměně vnitřních
instalací, oken, dveří, podlah, omítek a stropních podhledů s novou vloženou izolací. Dojde i k výměně střešní
krytiny a celkovému zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s taženou
omítkou. Celý objekt bude vytápěn novým kotlem na štěpku a pelety. V přízemí objektu,
v prostorách bývalé prodejny, vznikne nová provozovna služeb – kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže a kadeřnictví. Také prostory před
tělocvičnou budou nově stavebně odděleny a doplněny
o šatny a WC tak, aby splňovaly přísné hygienické předpisy a mohly sloužit zároveň pro
potřeby základní školy jako
školní tělocvična. V dubnu letošního roku vyhlásila obec

výběrové řízení na zhotovitele této stavby s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 19,5 mil. Kč bez DPH, do
kterého se přihlásilo 12 firem.
Vítězem výběrového řízení se
stala společnost Spilka a Říha
s.r.o. s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 12.870.158,- Kč
bez DPH. Termín dokončení
stavebních prací je stanoven
na 30. září 2017.
Ladislav Stejskal
Přesně před deseti lety
vyšlo první vydání obecního
zpravodaje U nás!
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návrh architektonického
řešení sportovního areálu
v Želči

V letošním roce došlo po dohodě s TJ Sokol Želeč k převodu sportovního areálu (bývalé antukové kurty) do vlastnictví obce. Cílem tohoto kroku
je umožnit obci zahájit nápravu celkově špatného stavu celého areálu. Rádi bychom vybudovali sportovní areál, který by mohl být plně využíván
ke sportovním účelům (tenis, volejbal, nohejbal, ﬂorbal
atd.) a zároveň měl co nejnižší nároky na provoz a údržbu. Za tímto účelem jsme nechali zpracovat návrh architektonického řešení sportovního areálu, ke kterému proběhla diskuse na jednání zastupitelstva obce, a následně dokumentaci pro územní a stavební řízení. Projekt
řeší rekonstrukci sportovního

areálu s revitalizací okolních
ploch a komunikací. Součástí je provedení nového oplocení, oprava příjezdové komunikace s vytvořením parkovacích míst a přístupový chodník k areálu. Víceúčelová plocha hřiště je navržena z polyuretanového sportovního povrchu, hřiště na tenis z umělého
trávníku se vsypem. Parkovací
plochy a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. Celkové náklady na rekonstrukci sportovního areálu předpokládáme ve výši 5 mil. Kč, náklady na související komunikace ve výši 2 mil. Kč. Část těchto nákladů bychom rádi pokryli z dotačního programu
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, kam jsme již
podali žádost.

Ladislav Stejskal

vývoj celkových příjmů
a výdajů obecního rozpočtu
v letech 2012–2016
Příjmy celkem
příjmy daňové, nedaňové a z vlastní činnosti
příjmy ze skládky
přijaté dotace
Výdaje celkem
provozní výdaje
investiční výdaje
DPH

2012
28,7
11,0
16,6
1,1
26,1
12,2
13,7
0,2

2013
30,4
13,3
16,3
0,8
20,8
14,4
6,2
0,2

informace k plánované
akci „rozšíření kapacity
Mateřské školy Želeč“

Obec Želeč podala žádost
o podporu projektu s názvem
„Rozšíření kapacity MŠ Želeč“
do 15. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o podporu
tohoto projektu byla po formální stránce přijata a v následném
věcném hodnocení jsme obdrželi 45 bodů (minimální počet
bodů pro zařazení do programu
byl 30, maximální 45). Je tedy
poměrně velká naděje, že v 15.
výzvě IROP uspějeme a plánovaná přístavba mateřské školy se bude realizovat již v příštím roce. Hlavním důvodem pro
realizaci této akce je především
zvýšení celkové kapacity mateřské školy tak, aby byly k dispozici plnohodnotné prostory pro
tři třídy (nyní je třída nejmenších dětí umístěna v prostorách chodby mezi třídami). Dalším důvodem je rozšíření kapacity kuchyně pro případnou
budoucí potřebu zvýšení počtu připravovaných jídel na 300
(současná kapacita je 200 jídel)
např. v souvislosti s připravovaným záměrem výstavby domu
s pečovatelskou službou v areálu bývalého zámku v Želči. Zároveň současně probíhá finální příprava na podání žádosti o podporu projektu s názvem
„Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Želeč“
do operačního programu Životní prostředí. Tato dotace od
2014
30,4
14,4
15,1
0,9
21,8
11,2
10,6
0,0

2015
45,9
19,9
14,8
11,2
38,8
11,9
28,7
-1,9

31.10.2016
44,0
15,3
13,3
15,4
40,7
9,8
37,2
-6,3

údaje v milionech Kč

Státního fondu životního prostředí řeší energetické úspory
na stávajícím objektu mateřské
školy, tedy zateplení stávajícího objektu, výměnu oken a výměnu stávajícího kotle na uhlí
za tepelné čerpadlo. Obě tyto
akce předpokládáme realizovat
souběžně, s termínem zahájení
prací duben 2017 a s termínem
dokončení hlavních prací v srpnu 2017, aby od září mateřská
škola fungovala již v normálním
režimu. Jediné omezení provozu nastane v období letních
prázdnin, kdy se mateřská škola uzavře již s koncem června
a budou zahájeny práce na propojení původních a nových objektů. Projektovou dokumentaci
na tuto akci zpracovala projekční kancelář Ing. Ladislava Čížka
ze Želče s rozpočtovými náklady na celé dílo ve výši 19,9 mil.
Kč., přičemž vlastní prostředky
obce na realizaci předpokládáme ve výši cca 5 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude zahájeno okamžitě po
případném rozhodnutí o přidělení dotace a schválení zadávacích podmínek. Zároveň předpokládáme
nezanedbatelně
nižší finální vysoutěženou cenu
stavebních prací.
Ladislav Stejskal
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nová čistírna odpadních vod v Želči v provozu
celkové ﬁnancování stavby:

Náklady na realizaci stavby – 37.263.188 Kč bez DPH

Poskytnutá dotace z Ministerstva zemědělství – 21.471.000 Kč
Poskytnutá dotace z Jihočeského kraje – 3.578.400 Kč
Vlastní prostředky obce na realizaci stavby – 12.213.788 Kč

Jak jste již mnozí zaregistrovali, v naší obci byla po mnoha letech příprav a diskusí
o vhodném technickém řešení uvedena do provozu nová
čistírna odpadních vod. V minulosti byla zvažována a částečně i projekčně připravena
různá technická řešení centrálního čistírenského zařízení,
počínaje oxidačním příkopem
v devadesátých letech, až po
rákosovou čistírnu, která byla
zvažována po roce 1990. V letošním roce dokončená a zkolaudovaná ČOV je typem mechanicko-biologického čistírenského zařízení. Projekčně
tuto stavbu připravila firma
VAK projekt z Českých Budějovic, která má s přípravou vodohospodářských staveb letité zkušenosti. Oproti jiným
způsobům čištění odpadních
vod má tato varianta, mimo
jiné, výhodu v nízkých provozních nákladech (pro provoz vlastní ČOV není potřeba

Objekty stavby:
● Kanalizační přivaděč
● Stoková síť
● Odlehčovací
komora
a štěrbinový lapák písku
● Štěrbinová nádrž
● Biologické stabilizační
nádrže
● Spojovací potrubí a měření průtoků
● Příjezdová komunikace
a zpevněné plochy
● Oplocení areálu ČOV
● Přeložka Želečského potoka
● Kontejner pro sklad nářadí
žádná elektrická energie)
a rovněž její zprovoznění nevyvolává nutnost rušení stávajících septiků, jak je tomu u jiných typů ČOV. Realizovaný
projekt rovněž počítá s možností budoucího rozšíření

ČOV o 2. stupeň čištění (např.
osazením biofiltru), po možném legislativním zpřísnění
limitů vypouštěných odpadních vod. Generálním dodavatelem stavby se stalo na základě výběrového řízení, které
proběhlo v roce 2014, sdružení firem Zvánovec a.s. a HYDRO KOV s.r.o.

Popis technologie ČOV
Želeč

Odvádění odpadních vod na
ČOV je realizováno novou gravitační kanalizací z plastových trub profilů DN300-400.
Na kanalizační síti jsou osazeny dvě čerpací stanice pro
přečerpávání odpadních vod

z lokalit, které nejdou na čistírnu odpadních vod odkanalizovat gravitačně. Odpadní vody
natékají na čistírnu odpadních
vod kmenovou stokou DN400
přes odlehčovací komoru na
mechanické předčištění v sestavě štěrbinový lapák písku,
který je na nátoku osazen ručně stíranými hrubými česlemi
a štěrbinové nádrže. Ze štěrbinové nádrže odpadní vody odtékají na dvě biologické stabilizační nádrže o celkové ploše
cca 7500 m2, zařazené v kaskádě za sebou. Po průtoku biologickými stabilizačními nádržemi jsou vyčištěné odpadní
vody vypouštěny do vodoteče
Želečského potoka.
Ladislav Stejskal

staňte se členy našeho čtenářského klubu!
Asi každý obyvatel Želče
a Bezděčína ví, že v obci je
knihovna, ale bližší informace
již nejsou příliš známé. Tak aby
všichni věděli:
Knihovna
sídlí
v budově
Obecního úřadu Želeč, ale
nyní, po dobu rekonstrukce
OÚ je umístěna v místní základní škole. Nejsou tam přemístěny všechny knihy – to by
ani nebylo možné – k 31. 12.
2015 jich bylo 3587 a ještě jich
v letošním roce pár přibylo. Ve
škole jsou knížky z výměnného fondu knihovny v Táboře,
která je na jaře a na podzim
obměňuje, aby čtenáři měli
pořád přísun čerstvého čtení,

a knihy, které byly zakoupeny z rozpočtu OÚ v posledních dvou nebo třech letech.
O starší knížky je zájem minimální, a tak budou opět k dispozici po návratu do zrekonstruované budovy OÚ.

V knihovně si můžete vypůjčit i audioknihy (CD), které nám rovněž poskytuje
knihovna Tábor. Jsou to pohádky i příběhy pro starší
děti i pro dospělé.

a styl. Měli jsme i ukázky různých časopisů opět z táborské knihovny, ale v posledním výměnném fondu vzhledem k omezeným možnostem nejsou.

Knihovnu v letošním roce navštěvuje 33 čtenářů. Z toho
je 9 seniorů, 14 pracujících,
3 studenti a 7 dětí do 15 let.
Nejstarší čtenářce je 83 let,
nejmladší 5 – ta chodí do
knihovny zatím s maminkou
nebo babičkou, ale má svůj
čtenářský průkaz. Do konce října letošního roku naši
čtenáři přečetli 778 knih a 60
časopisů. Knihovna odebírá časopisy Vlasta a Venkov

Doufám, že jsem ve vás vzbudila zvědavost a přijdete se
do knihovny aspoň podívat.
Ještě lepší by bylo, kdyby se
přihlásili další čtenáři – otevřeno máme v pondělí od
16,00 do 18,00 a ve středu od
16,00 do 19,00 hod. Těším se
na vás.
Vaše knihovnice
Jaroslava Hrdličková
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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

PrOvOzní DOba
Dle ObJeDnání
Tel.: 777 775 181
www.kosmetikazelec.cz

Kontakt tel.: 381 591 227

Prodejna potravin cOOP (na návsi)

PrODeJní
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

DOba
6:30–16:30
6:30–16:00
6:30–11:00
6:30–16:00
6:30–16:00
6:30–11:00
zavřeno

Kontakt tel.: 381 218 791

Holičství, kadeřnictví – Marie kadlecová
PrOvOzní DOba
9:00–11:00
Pondělí 15:30–17:00
pánské stříhání
Úterý
dle objednání
Středa
dle objednání
Čtvrtek
dle objednání
Pátek
dle objednání
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

Kontakt tel.: 606 849 065

MUDr. Hana Šedivá – praktická lékařka

Pošta

PrOvOzní DOba
Pondělí 8:00–10:45 | 14:00–16:00
Úterý
8:00–10:45 | 14:00–16:00
Středa
8:00–10:45 | 14:00–16:00
Čtvrtek 8:00–10:45 | 14:00–16:00
Pátek
8:00–10:45 | 14:00–16:00
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

kosmetika, manikúra, pedikúra – Pavla Štefanová

ordinace v Želči –
každé pondělí od 14:00
ordinace v Bezděčíně –
čtvrtek od 15:00, 1x za 14 dní
www.doktorkamalsice.cz
Kontakt tel.: 381 591 125

restaurace na staré

knihovna

Otevírací DOba
Pondělí
10:30–16:00
Úterý
10:30–21:00
Středa
10:30–21:00
Čtvrtek
10:30–16:00
Pátek
10:30–21:00
Sobota
12:00–22:00
Neděle
zavřeno

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
Neděle
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

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

Prodejna potravin, bezděčín
PrODeJní DOba
Pondělí
8:00–10:00
Úterý
zavřeno
Středa
8:00–10:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
8:00–10:00
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno
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Obrazárna Špejchar vdechla vítání občánků
neopakovatelnou atmosféru

Mezi každoroční pravidelné
aktivity patří vítání nových občánků naší obce. Po dohodě
s manželi Novákovými, kterým
bych chtěl na tomto místě za
jejich vstřícnost ještě jednou
poděkovat, proběhlo to poslední 6. listopadu 2016 a to
mimořádně, z důvodu probíhající rekonstrukce obecního
úřadu, v Obrazárně Špejchar.

Její nádherné prostory dodaly celé slavnostní události výjimečnou atmosféru.
Mezi naše občany byli oficiálně přivítáni tito občánci: David Čamra, Kryštof Hák, Kristýna Marečková, Emma Píšová,
Tereza Brůžová, Šimon Podlaha a Klára Hořejší.

Novinkou pro všechny rodiče
a jejich ratolesti byla možnost
nechat se vyfotit a rovnou si
odnést vytištěné památeční
fotografie z této události, což
bylo možné díky profesionální
fotografické výpomoci Anetky
Hruškové a jejího přítele.
Rád bych velmi poděkoval i paní učitelce Mgr.

Dětský klub Jája

Vladislavě Šimákové, která
se svými žáky vždy tyto akce
(a nejenom tyto!) velmi zpříjemní jejich kulturním vystoupením.
Fotografie z celé události jsou
k dispozici ve fotogalerie na
www.obeczelec.cz.
Luboš Rypáček

Přijďte do klubu ještě před Vánoci a vyrobte si s námi andělíčky. Vyrábět je budeme každé prosincové úterý.
Nově od ledna pro vás připravujeme dílnu „Vyrábíme společně“, kdy si každé první úterý v měsíci budete moci vytvořit společné dílo. Také se můžete těšit na společné zimní
a jarní výlety do přírody, vlakem do města na zmrzlinu
nebo cyklovýlety. Přesné termíny výletů s podrobnějšími
informacemi najdete na webových stránkách OS Želečským
dětem www.zelecskymdetem.
cz a na facebooku www.facebook.com/zelecskymdetem/.

Dětský klub Jája je otevřen od
října 2013. S pomocí obce Želeč a sdružení Želečským dětem Klára Okrouhlíková a Jarka
Hrdličková zařídily v klubovně
mladých hasičů dětský koutek,
kde se začaly scházet s ostatními maminkami a dětmi.

Klub je tu pro vás všechny
– maminky, tatínky, babičky nebo dědečky, kteří chcete vzít své děti do kolektivu,
popovídat si a vypít si společně kávu či čaj. Děti si mohou pohrát s ostatními, naučit se říkanky a písničky s kaš-

párkem nebo si vyrobit něco
zajímavého.
Je otevřeno každé úterý dopoledne (8 až 11:30 hodin)
v prostorách kulturního domu
(vchod do penzionu).

Pokud máte nějakou otázku,
nápad nebo připomínku, budeme rády, když nás budete kontaktovat na emailech:
saxi@email.cz, novotna.pav@
gmail.com nebo na telefonu:
604 370 832, 777 646 713.
Těšíme se na vás.
Jarka Hrdličková
a Pavlína Novotná
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Obecní web v novém kabátu
Do roku 2016 jsme vstoupili s novým vzhledem obecních webových stránek. Stávající podoba, kterou jsme měli
od konce roku 2009 a ve které
převládala modrá barva, byla
nahrazena novou verzí, kde již
dominují odstíny zelené barvy, tak jak je tomu v obecním
znaku.
Kromě cíle sladit vzhled webu
s obecním znakem jsme rovněž chtěli „oprášit“ obsahovou strukturu stránek.
Za zmínku určitě stojí dvě
nové služby, jež jsou k dispozici na novém webu.
První je hlášení rozhlasu –
v případě, že z různých důvodů nezastihnete hlášení

místního rozhlasu, můžete si
toto kdykoliv přehrát na našem webu, kde se poslední
hlášení objeví během několika minut po jeho odvysílání.
K dispozici je takto vždy posledních šest hlášení.
Druhou novinkou je možnost
zaregistrovat si odběr novinek z našeho webu – při každém uveřejnění nového článku pak budete o této skutečnosti informování na vaši
emailovou adresu.
Pokud ještě nejste pravidelnými návštěvníky našich stránek www.obeczelec.cz, pak
je možná ten správný čas toto
změnit 
Luboš Rypáček

Ožije želečské divadlo?
Počátky želečského ochotnického divadla se datují do roku
1911, kdy byl založen Čtenářsko-vzdělávací spolek, jehož
činnost byla během I. světové
války přerušena.
Po vzniku ČSR se činnost divadla výrazně pozvedla. Hrálo se
častěji, spolek vyjížděl i na zájezdy a získal dobrou pověst
v širokém okolí.
Paralelně v Želči působil Dramatický odbor Sokola, přičemž režisérem obou spolků
byl statkář Václav Mašek.
V roce 1926 byl, za přispění
režiséra, velkostatkáře Václava
Maška, postaven nový sál se
stálým jevištěm a elektrickým

osvětlením. V témže roce
v něm bylo sehráno slavnostní
představení Jiráskovy Lucerny.
V letech 1939–1945 byl členem souboru divadelní a filmový herec Josef Langmiller
(*12. 4. 1923, Želec u Tábora
– † 8. 8. 2006, Praha).
Po obdobích střídavé aktivity a stagnace v 50. a 60. letech přešel soubor pod hlavičku Osvětové besedy a přestal prakticky pracovat úplně.
K jeho obnovení došlo v roce
1971 založením nejprve Estrádního souboru a poté Dramatického kroužku ZV ROH
Plemenářského podniku Veselí n. Lužnicí.

V roce 1981 byl soubor přejmenován na Divadlo Želeč, od roku 1983 se stal členem Svazu českých divadelních ochotníků. V témže roce
proběhla rekonstrukce a modernizace jeviště a kulturního domu. Pod vedením režisérů Marcela Kříže a Prokopa
Mareše úroveň soubor výrazně rostla.
V roce 1991 informoval Prokop Mareš dopisem o ukončení činnosti:
"Oznamujeme Vám tímto, že
rozhodnutím členské schůze
Divadla Želeč byla ke dni 30.
6. 1991 ukončena veškerá činnost jeho dvou souborů – dospělých i dětského Sluníčka.
Toto rozhodnutí bylo přijato
na základě zhodnocení stávající situace. Současná politická polarita rozdělila soubor,
jsou výrazně narušeny osobní vztahy mezi jednotlivými
členy. Neméně vážným důvodem je i vypovězení zřizovatelské smlouvy odborovým
nástupcem ZV ROH Plemenářského podniku SZV Želeč
k 31. 12. 1990. Divadlo Želeč
působilo pod tímto názvem
od roku 1981 a mělo bohatou
činnost. Závěrečná schůze divadla rozhodla písemně poděkovat všem, kteří se o činnost zasloužili."

V rámci slavnostního otevření zrekonstruovaného kulturního domu a restaurace Na
Staré 31. října 2009 byl sehrán
skupinkou nadšenců úryvek
ze hry Sousedi. Na tuto aktivitu se bohužel nepodařila následně navázat další divadelní
činnost.
A to až do roku 2016, kdy
jsme se rozhodli pokusit se
obnovit ochotnické aktivity v naší obci. Po počátečních
průběžných personálních obměnách v našem spolku jsme
v listopadu začali secvičovat
pohádku „Jak rozesmát princeznu“ – chceme tak navázat
na činnost našich předchůdců, neb, jak mnozí jistě pamatujete, byla tato pohádka součástí jejich repertoáru. Pod režijním vedením Václava Říhy
jsme zahájili intenzivní přípravu na prknech, co znamenají svět, a to v dosavadním složení Anetka Hrušková, Šárka
Hrušková, Miluška Arltová, Luboš Rypáček, Václav Říha ml.
a Jiří Hnilička.
Věříme, že se v příštím roce
s Vámi setkáme při příležitosti
premiérového vystoupení obnoveného želečského divadelního spolku.
Luboš Rypáček
(použity informace z www.amaterskedivadlo.cz)
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Jak se žilo v bezděčíně v roce 2016

Dětské hřiště (Mančovna) –
celý rok bylo plně využito jak
pro zábavu, tak i sportem. Proběhlo zde několik oslav a dětských akcí. V květnu omladina
provedla nový nátěr vnitřních
prostor. Také jsme zakoupili nové branky pro naše malé
i velké fotbalisty.

od 19 hodin. Nechybí zde ani
občerstvení. Klubovnu je možné si pronajmout pro soukromé účely a to vždy po domluvě. Tento rok jsme také pořídili
novou kuchyňskou linku včetně spotřebičů a velkou polici
na vítězné poháry našich hasičů. V současné době si ha-

Sportoviště „Pod Lesíkem“ využívají místní hasiči na tréninky a také zde pořádají hasičské soutěže či oslavy narozenin. Letošní rok zde proběhla
jak soutěž mladých hasičů, tak
soutěž dospělých. Areál je po
celý rok udržován a sečen.
Kulturní dům – hospodu – využívají naši hasiči jako klubovnu, kde hrají stolní fotbálek, šipky, stolní tenis, karty apod. Pořídili si zde i plátno
s videoprojektorem a domácím kinem, kde sledují sportovní přenosy, pořádají školení pro členy zásahové jednotky či poslouchají hudbu. Klubovna je otevřena zpravidla
ve čtvrtek, v pátek a v sobotu

siči v klubovně pod odborným vedením pana Myslivce sami staví nový krb, neboť
starý se musel z důvodu špatného technického stavu zbourat. Krb bude unikátem a ozdobou klubovny a také nejspíše jedním z posledních děl

Přírodní památka kozlov

Ne každý ví, že se v našem katastru nachází přírodní památka Kozlov. Najdete ji v Táborské pahorkatině, 2 km jihovýchodně od Želče.
Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou 18. listopadu
1990 Okresním národním výborem v Táboře. Výměra louky činí 0,5899 ha a leží ve výšce 441–444 m n. m.

Předmětem ochrany je vlhká
kulturní louka vklíněná do lesa
s hojným výskytem prstnatce
májového, starčku potočního,
některých druhů ostřic a ojedinělým výskytem kozí brady luční.
Lokalita musí být, stejně jako
jiné vstavačové louky, pravidelně kosena a udržována

mělkým odvodněním v přístupném stavu.

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)
– orchidej

Obvykle je 20 až 60 cm vysoký. Barva květů je nachová,

pana Myslivce, který si v Bezděčíně na chalupě užívá zaslouženého důchodu. Místní
klubovnu využívají také třikrát
týdně místní senioři, kteří sem
po nákupu v obchodě zajdou
na popovídání a kafíčko.
Ani sál kulturního domu tento
rok nezahálel. Po dvou plesech
zde bylo i několik oslav narozenin a pár akcí našeho hasičského sboru, který zde letos
oslavil 120 let od založení. Každé pondělí a čtvrtek je zde od
18:30 hodin cvičení pro ženy
pod vedením Terky Dvořákové
a ve čtvrtek se tady muži věnují
ﬂorbalu. Na 3. prosince máme
naplánovanou
Mikulášskou

nadílku a před Vánoci setkání
v parku u stromečku s koledami a svařákem. Předběžné datum je sobota 17. prosince od
17 hod. – tímto jste všichni srdečně zváni. No a celý rok tu
zakončíme bujarým a nekonečným Silvestrem.
Marcela Novotná

Dominanta
bezděčína

Dominantou Bezděčína je
kaplička s obrazem sv. Ondřeje. Postavena byla v roce 1816
a v pozdějších letech několikrát opravována. K nástavbě
o 3 m došlo v roce 1873, přičemž zůstala krytina z pocínovaného plechu. Oprava střechy pozinkovaným plechem se
uskutečnila v roce 1924. Nové
měděné oplechování střechy
a opravu krovu dokončil před
Vánocemi roku 2004 místní klempíř Rudolf Kalista z čp.
11, který toto dílo, vzhledem
k onemocnění, považoval za
své životní. Při opravě byla
otevřena skrytá schránka, kterou jsme doplnili o obvyklou
dokumentaci a popsali jsme
současnou dobu. K posledním
událostem vytvořil Ing. František Novotný text písně „Kaplička“, hudbu složil skladatel
Jan Lipold. V roce 2007, u příležitosti konání oslavy 460 let
doloženého trvání Bezděčína,
byly provedeny nové vnitřní
omítky a strop, položena podlaha a zabudovány prosklené
dveře.

ale vzácně se vyskytují i růžové a bílé formy. Prstnatec májový kvete v květnu a v červnu, plodem jsou zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.
Roste v nížinách i na horách,
typicky na mokrých až bažinatých loukách, případně slatinách, vřesovištích a rašeliništích. V České republice je
tento druh prstnatce zastoupen hojně, je to nejrozšířenější zástupce čeledi vstavačovitých. Roste po celém území, ale roztroušeně, mnoho lokalit jeho výskytu je státem chráněno. Prstnatec májový je chráněn zákonem jako
ohrožený druh.
Lenka Rejlková

Původní zvon o váze 25 kg
musel být v roce 1942 odevzdán pro válečné účely, nový
zvon byl vysvěcen 1. září 1946.
Obraz sv. Ondřeje pochází od
neznámého píseckého mistra
a byl namalován v roce 1817.
Jeho restaurování provedla
v roce 2007 paní Dana Vesecká, roz. Koblasová, z Hlavatců.
Ing. František Novotný
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Obec Želeč vyhlašuje výběrové řízení
na provozovatele restaurace Na Staré v Želči
Součástí provozního objektu je pivnice, restaurace, kuchyně, souvisejí skladovací,
provozní a sociální prostory, ubytovací prostory. K dispozici je možnost využívání
sálu a přísálí kulturního domu.
POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE
• Popis zamýšleného způsobu provozování restaurace – rozsah nabízených služeb,
doplňkové aktivity, provozní doba, personální zajištění provozu apod.
• Kopie živnostenského oprávnění k hostinské činnosti, resp. uvedení dosavadní
praxe v oboru
• Potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušným finančním úřadem, zdravotní
pojišťovnou a okresní správou sociálního zabezpečení

Desátá kubešovská Želeč
V rámci festivalu Kubešova
Soběslav pořádala Obec Želeč
setkání s dechovkou s názvem
Kubešovská Želeč. Konalo
se na počest bývalé starostky Dagmar Čaňkové a mělo
podtitul „Kubešově Soběslavi zůstaneme věrni“. Pořadatelé tím dali najevo, že nepůjdou cestou některých vesnic
na Blatech.

Přihlášky, prosíme, podávejte v písemné či elektronické podobě na Obecním úřadu v Želči,
Želeč 26, PSČ 391 74, email info@obeczelec.cz.

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 31. PROSINCE 2016
KRITÉRIA HODNOCENÍ UCHAZEČŮ
• Praxe a zkušenosti v oboru
• Podnikatelský záměr
• Výše nabízeného měsíčního nájmu (návrh uveďte v přihlášce)
ZADAVATEL – PRONAJÍMATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO
• Zrušit výběrové řízení bez udání důvodů
• Odmítnout všechny předložené přihlášky
• Vyloučit uchazeče, jejichž přihlášky nesplnily požadované podmínky
Vlastní výběrové řízení proběhne v průběhu ledna 2017 – přesný termín osobního
setkání s výběrovou komisí bude dohodnut individuálně s jednotlivými přihlášenými
zájemci.
Pronajímané prostory budou k dispozici od 1. dubna 2017
Pro bližší informace o pronajímaném provozu, resp. domluvení osobní prohlídky kontaktujte
starostu obce Ladislava Stejskala, tel. 724 188 841, email stejskal@obeczelec.cz

V novém sále KD v Želči
všechny přivítal starosta Ladislav Stejskal. O významu setkání hovořil hlavní organizátor a místní textař František Novotný. Vzpomněl na
bývalou starostku, která milovala lidové písně a dechové kapely. Organizovala různé návštěvy koncertů a v roce

2007 požádala MěKS Soběslav o vyslání některé kapely
do Želče. A tak se jejím přičiněním mohl letos uskutečnit
již desátý ročník.
Do parku u kapličky přijely v minulosti zahrát Vysočinka, Horalka z Domažlic, DH
Temelín, Franziska z Německa nebo Jihočeští rodáci, kteří desítky let vystupovali pod
názvem Iglovanka. Ti na své
CD s názvem Dvě lásky, které vydali ke svému desátému
výročí, po domluvě s paní starostkou natočili píseň o Želči
a další tři písničky od autorské
dvojice Jan Lipold a František
Novotný.
V prodlouženém
odpoledním programu Jihočeští rodáci s kapelníkem Vojtěchem
Veselým a zpěváky Ivetou
Krýslovou, Lenkou Harcovou,
Adolfem Kubatou ml. a hostem Janem Dvořákem zahráli před zcela zaplněným sálem
desítky písniček, které diváci
ocenili velkým potleskem.
Ing. František Novotný
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sDH bezděčín oslavil 120 let. a nejenom to!

Rok se s rokem sešel a hasičská sezóna je opět za námi.
Datum v kalendáři i počasí jasně ukazují, že je konec hasičské sezóny pro rok 2016. Ten-

to rok jsme jako tradičně zahájili hasičským plesem, který se konal v lednu v KD Bezděčín, a zúčastnilo se ho okolo 130 lidí. V květnu jsme odstartovali hasičskou sezónu.
Tréninky obou družstev probíhaly každý pátek, kde družstva
trénovala na soutěže v nadcházejícím víkendu. První hasičská soutěž se konala v Bechyni a byl to pohár OSH Tábor. V letošním roce se naše
družstva zúčastnila všech soutěží v poháru OSH – muži obhájili 1. místo z loňského roku,
ženy bohužel nikoliv a skočily
tak na 2. místě za týmem žen
ze Smrkova. Ženy se pravidelně účastnily soutěží Táborské
hasičské ligy, kde vybojovaly
celkové 9. místo, zato mužům
nepřály okolnosti a po zdravotních problémech některých členů byli muži jen na několika soutěžích v rámci Táborské hasičské ligy. Je také důležité zmínit, že družstva mužů

i žen se probojovala v základním kole postupových soutěží
OSH na okresní kolo do Soběslavi, kde obě družstva vybojovala výborné 4. místo. V polo-

vině září proběhly oslavy 120
let založení SDH Bezděčín, kdy
došlo rovněž k předání nového hasičského praporu zástupcům místního sboru od starosty obce. Následně se uskutečnila hasičská soutěž O pohár
SDH Bezděčín a večerní zábava v KD. Další akcí v tomto roce byla tradiční Dostřikná, které se zúčastnily týmy
z nejbližšího okolí a společně jsme tak ukončili hasičskou

sezónu. Po soutěži proběhla zábava v KD Bezděčín, kterou doprovázela skupina MIDI.
Desátého prosince letošního
roku se uskutečnila slavnostní valná hromada sboru, a to
na den přesně 120 let od založení sboru, protože právě 10.
12. 1896 byl náš sbor založen.
Také je nutné zmínit aktivity
mladých hasičů, kteří již tradičně v požárním sportu doplňují dospělé. Letošní rok navštívili mladí hasiči několik soutěží, a to v kategoriích mladší
a přípravka a umisťovali se na
předních místech. V září proběhla dětská hasičská soutěž
u nás v Bezděčíně. Navštívilo nás poměrně slušné množství družstev mladých hasičů z okolí. V kategorii mladších zvítězilo domácí družstvo.
Děti se navzájem povzbuzovaly a držely při sobě. Po skvělé
soutěži a atmosféře fanoušků
měly děti menší překvapení –
přijeli hasiči z Malšic a vytvořili dětem pěnu, kde se nejen
děti skvěle vydováděly a pobavily. Počasí nám přálo a celý
den byl vydařený. Rok 2017 se
nebude zásadně lišit od toho
letošního, v lednu tradičně

proběhne hasičský ples, dále
bude následovat zimní příprava jak na hasičské soutěže,
tak i teoretická školení v rámci zásahové jednotky, případně školení nových rozhodčích
apod. Plánujeme účast na soutěžích jak v rámci poháru OSH,
tak v rámci Táborské hasičské ligy. Přijďte naše družstva
povzbudit a fandit jim. Také
se v Bezděčíně bude nejméně jedna soutěž pořádat, jak již
bývá zvykem, ale zda to bude
jen pro zábavu či v rámci poháru nebo ligy, je v tuto chvíli ve hvězdách. Také zakončení
sezóny si nenecháme ujít. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří nás podporují a v budoucnu
podporovat budou, děkujeme
všem, kteří mají zájem o hasiče a věci s tím spojené, ať
už jde o sport nebo o zábavu.
Váš Sbor dobrovolných hasičů
v Bezděčíně.
Jan Čížek

Orgány obce
zastupitelstvo

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

výbory

Finanční výbor
Šárka Hrušková
Dagmar Lanžhotská
Bohdana Břendová
Kontrolní výbor
Jaroslav Čížek
Václav Říha
Marcela Novotná
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statistiky obyvatel

Odešli z našich řad

Celkem

Průměrný
věk

Datum narození
nejstarší -ho

Datum narození
nejmladší -ho

914

37,43

14. 3. 1924

28. 7. 2016

Muži

465

37,12

11. 7. 1924

16. 7. 2016

Ženy

449

37,76

14. 3. 1924

28. 7. 2016

Děti do 15-ti let

188

7,12

22. 12. 2001

28. 7. 2016

Děti do 18-ti let

218

8,34

21. 1. 1999

28. 7. 2016

Starší 60-ti let

194

69,02

14. 3. 1924

26. 10. 1956

Možní voliči

696

46,55

14. 3. 1924

17. 10. 1998

Počet obyvatel celkem

Želečským dětem o.s.

(stav k 31. 10. 2016, Želeč a Bezděčín dohromady)

Marie Řezníčková
datum úmrtí 3. 6. 2016
Zdeňka Háková
datum úmrtí 7. 6. 2016
Marie Říhová
datum úmrtí 10. 6. 2016
Kristina Šerá
datum úmrtí 17. 7. 2016
Marie Stejskalová
datum úmrtí 28. 7. 2016

Jaroslav Bradáč
datum úmrtí 3. 10. 2016

Byly jsme maminkami malých
dětí a měly jsme potřebu pro
ně vymýšlet různé akce a aktivity. Prvními a zakládajícími členkami našeho sdružení
byly Dagmar Lanžhotská, Alena Vavřincová a Jolana Švecová a první naší akcí byl Čarodějnický lampionový průvod
v roce 2003. Později se k nám
přidávaly další maminky a přidávaly se akce jako karneval, čertovská nadílka a další. Nejdříve jsme působily pod
obcí či hasičským sdružením.
V roce 2006 jsme založily občanské sdružení Želečským
dětem o.s..

První naší velkou akcí byla rodinná večerní hra Lék pro krále
Artuše, děti plnily různé úkoly,
aby mohly uzdravit nemocného Artuše, povedlo se, Artuš
byl uzdraven a dopřál dětem
ohnivou show v podání šermířské skupiny Táborští kupci

Václav Kalab
datum úmrtí 22. 5. 2016

Marie Podlahová
datum úmrtí 29. 8. 2016

začátky

akce

Marie Machanderová
datum úmrtí 14. 2. 2016

nově narození

Tereza Brůžová
datum narození 20. 6. 2016
Šimon Podlaha
datum narození 16. 7. 2016
Klára Hořejší
datum narození 28. 7. 2016

změny

s občerstvením. Každoročně
pořádáme tradiční akce jako
je Karneval pro děti, Čarodějnické rejdění, Dětský den, Halloweenské dýně, Adventní dílny a Čertovskou nadílku, spolupracujeme se Základní školou v Želči, pořádáme pro ně
divadelní představení, pomáháme u čertovské nadílky pro

školu, vedeme Kurz šití pod
vedením Soni Boháčové. Založily jsme pro malé děti a rodiče klub Jája, který vede Jaroslava Hrdličková a který je
otevřen vždy v úterý od 8 hodin v prostorech hasičské klubovny. Spolupracujeme s bezděčínskými maminkami, které
pořádají akce v Bezděčně. Pořádáme různé výlety a zájezdy na divadelní, či muzikálová
představení. V letošním roce
se přidaly i výlety pro seniory, které organizuje p. Božena
Kadlecová. Navštívili v tomto roce Lipno a Šumavu, bazén v Gmündu a chystají se na
muzikálové představení CARMEN. Přibyla nám další služba, a to je focení ve Fotokoutku na našich akcích, kterého
se ujali Josef Rypáček a Aneta
Hrušková. Stačí sledovat naše
stránky www.zeleckymdetem.
cz, nebo facebookový profil.

V tomto roce musí projít naše
sdružení nutnou transformací dle zákona a vzhledem
k tomu, že se nám rozšířily aktivity i o ty seniorské, ponese
naše sdružení název ŽELEČSKÝ
SPOLEK, předsedou spolku je
Dagmar Lanžhotská a dalšími
důležitými články sdružení jsou
Šárka Hrušková, Alena Vavřincová, Jolana Švecová, Miluše
Arltová, Jaroslava Hrdličková,
Marika Knězů, Klára Okrouhlíková, Martina Píchová. V letošním roce přibyly Soňa Boháčová a Aneta Hrušková.

Poděkování

Děkujeme za velkou finanční podporu od obce, protože
jinak bychom nemohly pořádat akce různého druhu a cenových relací, ale tohle všechno by nešlo bez lidí. Máme veliké štěstí, že takoví lidé jsou
kolem nás. Děkuji za jejich čas,
nápady a ochotu to vše sdílet.
Dagmar Lanžhotská
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Nenechte si ujít plánované akce
Prosinec 2016

Dobročinná aukce pro Hospic
Jordán
sobota 26.11.2016 od 17 hodin
Obrazárna Špejchar
Další z řady dobročinných akcí, kdy výtěžek z vydražených děl půjde na podporu
činnosti domácího hospicu Jordán.
Rozsvícení vánočního stromu
neděle 27.11.16 od 17 hodin,
před Obecním úřadem
Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromu – nebudou chybět tradiční koledy a něco na zahřátí :-) Pro děti bude
připravena schránka na dopisy pro Ježíška.
Přijďte strávit první adventní odpoledne
ve společnosti přátel!
Výroční schůze SDH Želeč
pátek 2. 12. 2016 od 18 hodin
Kulturní dům Želeč
SDH Želeč srdečně zve na Výroční valnou
hromadu svého sboru
Mikulášská nadílka
sobota 3. 12. 2016 od 14 hodin
Kulturní dům Želeč
Soutěže, písničky, ale hlavně Mikuláš, Anděl a samozřejmě nesmí chybět čertovské osazenstvo
Mikulášská nadílka
sobota 3. 12. 2016 od 16 hodin
Kulturní dům Bezděčín
Ani na Bezděčín nezapomene Mikuláš
a spol.
Poezie nitě s koncertem
ARCHI DI PRAGA
sobota 3. 12. 2016 od 15:30
Obrazárna Špejchar
Obrazárna Špejchar Želeč se už 3. prosince 2016 v 15.30 hod. dočká předvánoční

nadílky. Odkryje se tu krása ručních prací a prostor rozezvučí hudba klasická, populární i filmová.
Sdružení textilních výtvarníků okrášlí první patro budovy tapisériemi, paličkovanými krajkami a textilními aplikacemi, rostlými ze základu nitě, provázku a příze.
Vypouštění balónků
pátek 9. 12. 2016 od 14 hodin
SDH Želeč se opět připojí k akci Český Ježíšek, v rámci které mohou děti prostřednictvím balónků poslat svá přání Ježíškovi.
Sraz ve 14 hodin v KD, vlastní vypuštění
proběhne v 15:15 na návsi v Želči – prosíme o včasné dostavení – příprava přání
bude chvíli trvat!

Předávání Betlémského světla
čtvrtek 22. 12. 2016 od 16:30
kaplička v Želči
Skauti a skautky opět přinesou do naší
kapličky Betlémské světlo, akce bude
spojená s vánočním tvořením

Leden 2017

Z důvodu omezení počtu balónků (160)
je nutné si ten svůj zarezervovat (Eliška
Míšková, tel. 608 237 165)

Loutkové divadlo pro děti
neděle 15. 1. 2017 od 15 hodin
Obrazárna Špejchar
Nový rok zahájí Obrazárna Špejchar loutkovým divadlem v podání divadélka Na
nitce z Plané nad Lužnicí

Výroční schůze SDH Bezděčín
sobota 10. 12. 2016 od 18 hodin
Kulturní dům Bezděčín
U příležitosti 120. výročí od založení vás
SDH Bezděčín zve na výroční schůzi

Hasičský ples
sobota 21. 1. 2017 od 20 hodin
Kulturní dům Bezděčín
První z řady tradičních plesů, k tanci a poslechu zahraje Hořičanka

Po skončení schůze zahraje k tanci a poslechu Malá Keramička Petra Koutenského

Myslivecký ples
sobota 28. 1. 2017 od 20 hodin
Kulturní dům Želeč
k tanci a poslechu zahrají Muzikanti z Jižních Čech

Adventní koncert
neděle 11. 12. 2016 od 18 hodin
Obrazárna Špejchar
Přijďte si zpříjemnit adventní čas poslechem koncertu komorního pěveckého
sboru Domino Tábor!
Rozsvícení vánočního stromu
sobota 17. 12. 2016 od 17 hodin
park v Bezděčíně
Nasajte předvánoční atmosféru se svými
přáteli – bude připraveno i něco na zahřátí!

Ordinace MUDr. Hany
Šedivé v naší obci
Jednou z novinek roku 2016 bylo otevření
ordinace MUDr. Hany Šedivé v naší obci.
Její pacienti ji mohou navštívit každé pondělí
od 14 hodin v ordinaci na obecním úřadu.
Paní doktorka dále ordinuje v Bezděčíně ve
čtvrtek od 15 hodin, 1x za 14 dní.
Více informací o její ordinaci naleznete na
www.doktorkamalsice.cz.
Luboš Rypáček

Zpívání koled v kapličce
úterý 20. 12. 2016 od 17 hodin
kaplička v Želči
Tradiční vánoční koledy zazpívají děti ze
Základní školy v Želči.

Únor 2017
Hasičský ples
sobota 18. 2. 2017 od 20 hodin
Kulturní dům Želeč
k tanci a poslechu zahrají Božejáci
Sledujte další plánované akce
na www.obeczelec.cz

Přijďte si s námi zacvičit!
Co?

Kdo?

Pilates

Jana Čížková

Kondiční
cvičení
Step
aerobic
Kondiční
cvičení
Step
aerobic

Marie Houdková

Kondiční
cvičení
Kondiční
cvičení

Vojta Slaba
Marie Houdková
Vojta Slaba
Tereza Dvořáková
Tereza Dvořáková

Kdy?

Kde?

Pondělí
18:00 – 19:00
Pondělí
19:30 – 20:30
Úterý
18:00 – 19:00
Čtvrtek
18:00 – 19:00
Pátek
18:00 – 19:00

Kulturní dům
Želeč
Kulturní dům
Želeč
Kulturní dům
Želeč
Kulturní dům
Želeč
Kulturní dům
Želeč

Pondělí
Kulturní dům
18:30 – 19:30
Bezděčín
Čtvrtek
Kulturní dům
18:30 – 19:30
Bezděčín
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základní škola a Mateřská škola Želeč
Přinášíme vám několik základních informací o školním roce
2016/2017:

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 92 žáků.
1. ročník:
17 žáků
2. ročník:
19 žáků
3. ročník:
21 žáků
4. ročník:
20 žáků
5. ročník:
15 žáků.
Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 50 žáků.
Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim základní všeobecný přehled o ostatních předmětech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré
základy jednoho cizího jazyka
a seznámit je se základy práce
na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity.

nabídka zájmových
kroužků

Anglický jazyk, Pohybové hry,
Výtvarný kroužek, Turistický
kroužek, Pěvecký kroužek, Keramický kroužek, Anglický jazyk konverzace rodilým mluvčím, Taneční kroužek,
Florbal, Zdravotní kroužek, Kroužek šití, Kroužek myslivosti.

termíny prázdnin
Podzimní prázdniny:
středa 26. 10. 2016
a čtvrtek 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny:
pátek 23. 12. 2016 –
pondělí 2. 1. 2017
Jednodenní pololetní prázdniny:
pátek 3. 2. 2017
Jarní prázdniny:
27. 2. – 5. 3. 2017
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 13. 4. 2017

v přírodě se nám líbí!
Ve dnech 13. – 17. června 2016
se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili školy v přírodě v rekreačním středisku Želivka. Tento
ozdravný pobyt jsme absolvovali již podruhé na stejném
místě.

V dopoledních hodinách se
žáci věnovali výuce a po obědě vycházkám do přírody,
které byly zaměřené na poznávání přírodnin. Mezi další hlavní činnosti patřily sportovní aktivity. Letošní pobyt
byl ve znamení plnění indiánských úkolů.

Mateřská škola

Mateřskou školu v Želči navštěvuje 60 dětí ve třech třídách. Převážná část dětí je zapsána na celodenní docházku.
Ve svém vzdělávacím programu se škola zaměřuje na
aktivní rozvíjení schopností

a dovedností dětí, rozvíjení tvořivého myšlení a upevňování přátelských vztahů. Při
plánování pravidelných akcí
se zaměřujeme na spolupráci
s rodiči. Jako každý rok plánujeme řadu akcí, které doplňují
náš vzdělávací program.
Mgr. Petr Cába

Wattsenglish na základní
škole v Želči

Cílem pobytu je stmelení třídního kolektivu a učení k samostatnosti. Dětem
se na škole v přírodě líbilo,
zažily spoustu zážitků a na
závěr školního roku prožily pěkný týden. Žáci zaslouží
pochvalu za pěkné bezproblémové chování.
Mgr. Petr Cába

Od školního roku 2012/2013
působí na naší škole britská
společnost Wattsenglish, která se specializuje na výuku anglického jazyka dětí. Metodou Wattsenglish se každý rok
v České republice učí více než
8000 dětí ve 300 mateřských
a základních školách.
V Jihočeském kraji působí tato
společnost tento školní rok
ve čtyřech základních školách
v Českých Budějovicích a na základních školách v Nových Hradech a v Suchdole nad Lužnicí.

V letošním školním roce jsou
naše děti rozděleny do pěti
skupin podle tříd. Kurzy probíhají v odpoledních hodinách a navštěvuje je celkem
53 dětí. Výuku vede lektor
z USA Alex Biscarner, který
žije v České republice již pátým rokem a je mezi dětmi
velmi oblíbený. Výuka je pro
všechny děti zdarma – kurzovné je v plné výši hrazeno
z rozpočtu Obce Želeč.
Mgr. Petr Cába
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eDisOn na základní škole

k předávání jednotlivých informací, bylo velmi milé.
Jelikož jsme malá škola, studenti byli rozděleni do dvou
skupin a po dohodě se Základní školou v Malšicích probíhala podobná prezentace
i tam. Celý týden jsme úzce
spolupracovali.

Ve dnech 26.–30. září 2016
jsme na naší škole v rámci
mezinárodní spolupráce s organizací AIESEC přivítali osm
stážistů. Byli to studenti nejen
z Evropy, ale i ze Střední Ameriky, Afriky a Asie.
Představila se nám Nazanin
z Iránu, Sophie z Hong Kongu, Reem z Jordánska, Anuka
z Gruzie a Anastasia z Ukrajiny, dále pak Eduardo z Mexika, Haseeb z Pakistánu a Ibrahim z Maroka. V tomto týdnu žákům čtvrté a páté třídy
odpadla běžná výuka, avšak
v hodinách se průběžně vystřídali všichni stážisté s velmi

pěknými a úžasně připravenými prezentacemi o svých
zemích.
Děti byly formou vyprávění, her a tanečků seznámeny
s kulturními zvyky, tradicemi,
historií a zajímavostmi těchto států. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce i za pomoci učitelů a jsme
přesvědčeni, že toto setkání
bylo přínosem i do budoucna, jako velká motivace pro
další vzdělávání žáků v angličtině. Velkým plusem bylo
i pěkné chování stážistů. Srdečnost, vstřícnost a nenásilná forma s jakou přistupovali

Myslivci a škola

dostatečné odbornosti pro
tuto
myslivecko-pedagogickou práci s malými adepty myslivosti.

Myslivecký spolek „Vrcha“
v Želči nabídl želečské škole možnost vedení mysliveckého kroužku. Před tím, než
byla nabídka učiněna, byla
tato možnost konzultována
na členské schůzi, a to proto, aby se případní lektoři, resp. vedoucí kroužku zavázali, že se budou kroužku pravidelně zúčastňovat.
K vedení kroužku se přihlásili pánové Bc. Václav Kalab,
ing. Jiří Mostecký, CSc. a Josef Čaněk ml. První dva jmenovaní jsou lesníci a myslivci z povolání, Pepa Čaněk je absolventem zkoušek
pro myslivecké hospodáře, a tak je zde předpoklad

Do kroužku, který se koná na
základě dohody mezi ZŠ Želeč a mysliveckým spolkem
vždy v úterý od 15 hodin, se
přihlásilo dvanáct dětí. Podle
slov lektorů májí děti o program a výklad lektorů velký
zájem, a tak je docela možné, že za pár let bude některý „student myslivosti“ ze želečského kroužku účastníkem
celostátní soutěže „O zlatou
srnčí trofej“.
Ing. Jiří Mostecký, CSc.

V úterý a ve čtvrtek jsme našim hostům zpestřili odpoledne bowlingovým turnajem
a sportovními aktivitami, kterých se zúčastnili jak žáci, tak
i rodiče a učitelé.
Ve středu, kdy byl státní svátek, jsme je společně s malšickou školou vyvezli na výlet do
Bechyně a ukázali trošku historie zase z našeho regionu.
Návštěva zámku i kláštera byla
velmi pěkná a hostům se líbila. Následoval společný oběd.
Na závěr nesmíme zapomenout, že velké poděkování patří i rodinám, ve kterých byli
naši studenti ubytováni. Postarali se nejen o příjemný pobyt, ale i o program v době,
kdy studenti měli volno.
Mgr. Vlasta Atanasová

členové
školské
rady
zástupci rodičů

Mgr. Jaroslav Mengler
Marika Komma Janovská
Miloslav Mares

zástupci
pedagogických
pracovníků
Anna Rachačová

Mgr. Vladislava Šimáková
Mgr. Vlasta Atanasová

zástupci
jmenovaní obcí
Ing. Luboš Rypáček
Bohdana Břendová
Jakub Houdek

základní škola bruslí
Ve středu 12. října měli možnost žáci naší školy strávit středeční odpoledne ve
sportovním duchu. Navštívili jsme Zimní stadion v Soběslavi. Již tradičně v podzimním i zimním období jezdíme s dětmi bruslit. Zájem dětí
o bruslení je veliký. Žáci prvního až pátého ročníku, kteří
pravidelně s námi jezdí, dělají

v bruslařských dovednostech
znatelné pokroky. Tuto aktivitu chceme i nadále podporovat, protože přírodního ledu
si děti za poslední zimy moc
neužily. Škola hradí hodinový
pronájem zimní plochy a děti
si platí dopravu. Do konce
března plánujeme další tři až
čtyři návštěvy.
Mgr. Petr Cába
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tatra 11 – Dědeček automobil tříkrálová sbírka
V době vánočních radostí, hojnosti a přebytků všeho druhu
by bylo dobré si vzpomenout
také na ty spoluobčany, kteří
nemají tak mnoho, nebo ještě
méně – nemají možnosti, ani to
nejdůležitější – zdraví a rodinu
– a to můžeme my ostatní projevit při Tříkrálové sbírce, která bude též v naší obci probíhat ve dnech 6. – 8. ledna 2017.

rybářský spolek
Vážení čtenáři,
díky pochopení vašeho starosty mám možnost vás oslovit a poprosit pamětníky o pomoc při pátrání po historii
zobrazeného pozoruhodného
vozu. Vůz byl zakoupen velkostatkářem Maškem, majitelem želečského zámku. Mladým řidičem tohoto vozu byl
třiadvacetiletý Vojtěch Koblasa, kterého jsem měl možnost
navštívit, domluvit si schůzku,
ke které už bohužel již nedošlo pro úmrtí pana Koblasy.
Hledám k okopírování jakýkoliv materiál, vztahující se k tomuto vozu.
Byl vyroben v roce 1924
s dvoumístnou karoserií roadster. Těchto vozů bylo vyrobeno v období 1923–1930 celkem 12, z toho devět vozů Tatra 11 a tři vozy Tatra 12. Tyto
dvouválcové vozy jsou vybaveny brzdami jen na zadní nápravu (Tatrall) případně na
všechna kola (Tatra 12). Objem
motoru je 1056 ccm, má 12
HP, maximální rychlost je 75
km/hod., spotřeba 9 l/100 km.
Vůz měl tyto majitele: Pan Mašek ho prodal panu architektu Knížeti do Bechyně, odtud
k autoopraváři do Písku, pak
do autobazaru Praga v Praze. Zde si ho zakoupil magistrátní ředitel města Smíchova
pan Schimmer, po jeho smrti ho získal synovec Bernášek,
od kterého jsem ho v roce
1973 zakoupil. Jsem tedy šestým majitelem a na tachometru má již 846 000 km. Vůz
vždy sloužil k „dálkovým“ jízdám, přežil za mobilizace havárii u Loděnice, byl vzorně

opraven a do dnešního dne
spolehlivě slouží mé rodině (u nás je řidičkou manželka, já mechanikem). Vůz absolvoval řadu kratších cest do
Polska, Maďarska, Lucemburska, Francie, Švýcarska, Itálie, Lichtenštejnska, Holandska a v roce 1974 opravdovou
zkouškou vytrvalosti a spolehlivosti – 10 000 km po Sovětském svazu. Jeli jsme přes Polsko do Moskvy, odtud na jih
do severní Osetie, po „Velké gruzínské vojenské cestě“
přes hřeben Kavkazu na Křížový průsmyk, přes jižní Osetii do Tbilisi, po severním pobřeží Černého moře do Novorosijska, přes Rostov do Kijeva a přes Podkarpatskou Rus
domů. Nejdelší životní cestu
jsme absolvovali v roce 1978,
čtyřměsíční cestu ze Staroměstského náměstí v Praze
k Beringově úžině na Aljašce.
Po pacifickém pobřeží do San
Franciska, přes Státy do New
Yorku, lodí opět zpět do Evropy. Výkon 24 000 km za volantem je do dnešního dne neoficiální (neohlášený) světový rekord v dálkové jízdě historickým vozem. Jméno vozu ŤAPINA je předáváno od pana
Maška přes následné majitele
až po posledního majitele. Minulý rok byla Ťapina vyznamenána titulem s plaketou „DĚDEČEK AUTOMOBIL“.
Těším se na jakýkoliv materiál
ohledně tohoto pozoruhodného vozu, dobové fotografie,
příběhy, vzpomínky.
Děkuji vám!
František Valšuba
tel.: 257 721 113

Želečský rybářský spolek funguje již od 5. srpna 2014. Od
té doby má 90 registrovaných rybářů, 42 z nich si zakoupilo povolenku pro letošní rok. Zakladatelé se postarali o otevření nové klubovny
U Bernardů, kde se odehrává
všechno dění, tedy i členské
schůze. Dále zařídili zrekonstruování okolního prostředí
rybníku Lumhárek, které zahrnovalo vybudování nových

Jiřina Rejlková

laviček, nástěnek s informacemi o událostech a největších úlovcích a vyčištění obou
přítoků. Také byl nainstalován
kamerový systém proti pytlákům. Každoročně spolek pořádá závody pro děti i dospělé. Květnového závodu se zúčastnilo 35 dětí a v červenci
si zachytalo 36 dospělých rybářů. Pro účastníky závodů je
vždy zajištěno občerstvení.
František Hruška ml.

rybářský kroužek –
budoucnost rybářství

Již třetím rokem se koná Rybářský kroužek, který je určen
dětem od 2. třídy. Na kroužek
dochází i děti z okolních vesnic
a měst. Mladí rybáři se scházejí v klubovně obce Želeč. Učí se
tam hlavně šetrnému zacházení s rybou, co mají mít s sebou
k vodě, rybářský řád, základní
míry lovných ryb, atd.

Rybářský spolek LUMHÁREK jim pak z jara povolí přístup na rybník Lumhárek, kde
si mladí rybáři vyzkoušejí teorii, kterou se naučili v zimních
měsících.
Po ukončení kroužku úspěšným složením zkoušek, jak teorie, tak napsáním testu, získávají mladí rybáři rybářský lístek. Ten jim je předán
se všemi poctami a pasováním na dětských rybářských
závodech, které pro všechny děti i z okolí pořádá spolek
LUMHÁREK.
Stanislav Míšek
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sDH Želeč – ani v roce 2016 jsme nezaháleli!
Máme za sebou další rok – co
se v něm událo?

třetí místo, ženám patřila čtvrtá příčka.

Tradiční akcí roku 2016 bylo
pořádání hasičského plesu –
letos nám k poslechu a tanci
hrála skupina Božejáci.

Ročník Táborské hasičské ligy
2016, jejímž je SDH Želeč
(muži „A“, muži „B“, ženy) pravidelným účastníkem, začal 14.
května ve Dvorcích. Celkem se
SDH Želeč zúčastnilo 11 soutěží. V celkovém pořadí THL obsadili muži 29. místo s 12 body.

Na první soutěži v roce 2016,
která se konala 7. května v Bechyni, obsadili muži

Muži a ženy se také zúčastnili okrskové soutěže okrsku Želeč, která se konala na fotbalovém hřišti v Malšicích. Zde
muži „A“ vybojovali postup na
okresní kolo soutěže do Soběslavi, kde obsadili páté místo.

4. srpna byla naše jednotka přivolána k požáru místní
skládky, kde měla za úkol zřízení doplňovací stanice.

14. srpna jsme na fotbalovém hřišti v Želči uspořádali
16. ročník soutěže v požárním
útoku „O pohár starosty obce
Želeč“ – soutěž byla zařazena
do seriálu soutěží THL 2016.

muži „A“ – Lukáš Maruna, Radek Bučinský, Václav Slunečko, Dominik Šamánek, Jan
Houdek, Jakub Houdek, Martin Houdek

K jedné z posledních soutěží
se družstva SDH Želeč dostavila 13. září do Přehořova, kde
muži „A“ a ženy získali první
místo, muži „B“ obsadili šestou příčku. Tečku za sezónou
2016 udělala družstva na soutěži v Bezděčíně, kde se 22. října konala tradiční soutěž s názvem „Poslední výstřik“ – muži
„A“ a ženy obsadili shodně
druhé místo.

Želečské děti se ohně nebojí
V roce 2016 mají Mladí hasiči v Želči 32
členů, z toho je 16 chlapců a 13 dívek ve
věku 3 až 15 let a 3 dorostenky.

Letošní rok jsme absolvovali 9 soutěží ve
složení starší žáci a dvě družstva mladších
žáků a to:

vzduchovky, základy zdravovědy, topografie, orientace buzolou v terénu
a požární ochrany. V roce 2015 proběhla tato soutěž i v naší obci za účastí cca 550 lidí.

složení
družstev

soutěžních

muži „B“ – Antonín Urban, Jiří
Cintl, Zdeněk Novotný, Zbyněk Klenovec, Josef Hruška,
Aleš Ullrich, Michal Koranda
Ženy – Vlasta Šerá, Eliška Míšková, Hana Surá, Olga Cintlová, Hana Ryšavá, Kateřina
Čamrová, Eva Houdková, Jana
Marunová, Alena Hněvkovská
Jakub Houdek

anebo se děti mohly nechat zatknout
a naložit do vězeňského autobusu. Dále
bylo k nahlédnutí několik vozů Policie ČR,
Celní správy a samozřejmě hasičské techniky. Návštěvníkům akce se dostaly informace k práci všech těchto složek.

• Jarní kolo hry Plamen – celodenní soutěž skládající se z požárního útoku,
štafety CTIF, štafety 4x60 m a požárního útoku CTIF
• Mladá Vožice – netradiční útok: děti
zde rozhazují hadice a překonávají při
tom překážky v podobě bariéry a průlezu tunelem a na konci musí uhasit
hořící kupku sena
• Bechyně – požární útok
• Rybova Lhota – požární útok
• Želeč – požární útok
• Řepeč – požární útok – pořádá SH
ČMS - SDH Oltyně
• Bezděčín – požární útok, zde jsme
dosáhli největšího úspěchu letošního roku, Mladší žáci přivezli krásné 3.
místo
• Ústrašice – požární útok
• Podzimní kolo hry Plamen – celodenní soutěž skládající se z požární štafety
dvojic a přespolního běhu, kdy mladší žáci běží 2 km a straší žáci 3 km, se
stanovišti: lezení přes lano, střelba ze

Již třetím rokem se naši mladí kolegové
zúčastňují BAMBI, kde se představují různé mládežnické kroužky z okresu Tábor.
18. června jsme se vydali na zájezd do Suchdola nad Lužnicí na „Den s integrovaným záchranným systémem“. Výletu se
mohli zúčastnit i občané Želče. V Suchdolu si děti mohly nechat naaranžovat zranění (řezné rány, střepy v rukou, atd.). Vyzkoušeli si vojenskou techniku (zbraně, zákopy, tanky, obojživelná auta, …). Záchranná služba přivezla kromě klasické sanitky
i autobus „Golem“ na hromadné nehody,

SH ČMS – SDH Želeč pořádal jako každý
rok letní tábor, kterého se zúčastnili jak
naši mladí hasiči, tak i děti „nehasiči“ z širokého okolí. Základnu pro náš tábor užíváme v Plané nad Lužnicí – Letní základna PALCÁT a to v pronájmu od DDM Tábor. Téma letošního tábora bylo zvoleno
podle filmů „Mimoni“ a troufáme si říci,
že tábory se líbí, což dokazuje velký zájem o další ročníky.
Druhým rokem se koná v naší obci pod
dohledem SH ČMS – SDH Želeč vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Při této
akci se podává dětský punč a samozřejmě i něco pro dospělé. Bývá vypuštěno
cca 160 balónků.
Eliška Míšková
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včelařské ohlédnutí
Vážení čtenáři,

nastává čas, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku.
K zimnímu spánku se ukládají i včely. Včela je tvor společenský. K tomu, aby včelstvo
přežilo, musí celé společenstvo pracovat co nejúčelněji a nejefektivněji. Na tom záleží, jestli se bude dál rozvíjet,
nebo jestli se jeho síla bude
snižovat, až dojde k zániku. Ze
způsobu organizace včelstva
a jeho života by si mohlo lidské společenství vzít poučení. V posledních letech dochází k intenzivnímu studiu života včel a přichází se stále více
k novým zajímavým poznáním
ze života včel.

Základní potřebou včelstva je
vytvoření si dostatečných zásob živin na zimu. Jedná se
o cukerné zásoby ve formě
medu a bílkovinné zásoby ve
formě pylu, a to včas před příchodem zimy, aby matka mohla naklást dostatek vajíček,
z nichž se líhnou zimní včely,
které přežívají celou zimu.
Této vlastnosti včel využívá od
pradávna člověk, který přišel
na to, že včelí med může využít pro zpestření své stravy,
zejména jako sladidlo. Jak se
člověk vyvíjel, měnil se i přístup člověka ke včelám. Přišel
na to, že bude-li včelám vytvářet podmínky, může si z jejich
zásob medu ponechat větší
podíl pro sebe.
A pohled na současný způsob
včelaření.

Jsou zde dva protipóly. Na
jednu stranu se včelaři snaží vytvářet včelám co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj,
samozřejmě, že ne nezištně,
a na druhou stranu je chování
lidské společnosti, která včelám prostředí pro jejich přežití
neustále zhoršuje.
K prvnímu protipólu. Vyvíjejí
se stále nové a lepší úly, které
lépe monitorují skutečné potřeby včelího společenstva, lze
v nich lépe sledovat zdravotní
stav včelstev, rozvoj včelstev,
zamezování rojení, lepší manipulace se včelstvy. Včelaři se
snaží zajistit přirozené pastvy pro včelstva vysazováním
na pyl a nektar bohatých rost-

lin, udržováním přirozených
proluk bohatých na květenu,
pozdnějším sečením luk a zahrad v druhé fázi květu.
K druhému protipólu: Současný způsob hospodaření, ke
kterému jsou nuceni zemědělci globalizací trhu se zemědělskými komoditami, je nutí
pěstovat monokultury, které
nejsou příliš vstřícné ke včelám. Kukuřice, obiloviny, ale
i řepka, která se stříká insekticidy s odpuzovači hmyzu, aby
nedošlo k otravě včel, a včely na ni nelétají, sečení trav
již před květem. Ale i samotní zahrádkáři a včelaři sečením trávníků před květem, sečením každé meze, stříkáním
plevelů různými přípravky.
Velkým problémem, který trápí včelaře, jsou nemoci včel.

V současné době nelze včelařit bez každoročního léčení
včel. Dokonce je nařízeno vyhláškou povinné léčení včelstev, a to zejména na roztoče warroa destrukta, ale i mor
včelího plodu, který se čím dál
více rozšiřuje v celé republice,
a je již i v našem okrese. Silnější zamoření může vést až
k úplné likvidaci včelstev spálením, včetně likvidace zařízení s chovem spojeným.
Ale nechtěl bych, aby moje
zamyšlení vyznělo pesimisticky. A proto několik informací k naší organizaci. Základní
organizace včelařů Želeč zahrnuje obce Želeč, Bezděčín,
Hlavatce, Vyhnanice a Třebiště. V působnosti naší organizace je 36 včelařů organizovaných ve svazu a 3 včelaři
mimo svaz. Kromě toho mají
v našem obvodě včelstva 4
včelaři organizovaní u jiných
organizací a 4 naši včelaři
mají včelstva v obvodech jiných organizací. Členy naší
organizace jsou i včelaři bydlící mimo obvod naší organizace, ale mající včelstva na
území naší organizace. Naší
organizací je evidováno 275
včelstev a mimo to je v našem obvodě 14 včelstev evidovaných v jiných organizacích. Za posledních 10 let je to
nárůst počtu včelařů o 100 %
a nárůst včelstev o 65 %. Včelaření je záliba převážně starších včelařů. V naší organizaci
je 69 % včelařů starších 60 let.
V posledních letech se však
situace začíná lepšit a přihlašují se převážně mladí včelaři.
K popularitě včelaření přispívá nejen příznivá cena včelích
produktů, ale masivní osvěta na úseku včelaření a podpora státu ve formě dotací.

Přibývá včelařů, pro které se
včelaření stává hlavní obživou nebo doplňkovým zdrojem příjmů. Naše organizace
se však stará o hobby včelaře, kteří mají produkci medu
převážně pro vlastní potřebu
a jen přebytky prodávají ze
dvora. 36 včelařů z celkového počtu 39 včelařů má počet včelstev do 10. Včelí med
je svými vlastnostmi nutričně vysoko ceněn (bylo zjištěno až přes 260 látek v medu)
a v posledních letech je veřejností stále více objevován
pro jeho příznivý vliv na lidský organismus. Vedle medu
se v posledních letech stále
více využívají i jiné včelí produkty, jako je včelí pyl, včelí vosk, včelí jed, mateří kašička, propolis. Z medu se vyrábí i medovice oblíbená stále více nejen mezi včelaři. Poslední dva roky byly pro naše
včelaře příznivé, výnosy medu
byly dobré, včelstva se udržují v dobré síle. Stejně jako
v celém zemědělství i včelaření je ale závislé na mnoha faktorech, z nich jen část
může ovlivnit včelař a větší část ovlivňuje sama příroda. A žádný včelař, i když má
včelstva zazimovaná v síle, si
netroufne předpovědět, jak
dopadne příští rok.
A proto bych přál všem včelařům, aby i ty příští roky byly
alespoň tak dobré, jako ty dva
předešlé. A pro vás, ostatní spoluobčany, chcete-li si
zpestřit o Vánocích vánoční stůl medovou pochutinou,
oslovte některého z našich
39 včelařů – věřím, že se u něj
ještě nějaká ta sklenička medu
najde.
Ing. Václav Rejlek
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Jak dosud žil špejchar
Muzeum a Obrazárna Špejchar Želeč zasadila a sklidila
za dosavadní čas své existence už více jak tři desítky výstav a uvedla celou řadu kulturních akcí. Budova se tak od
svého probuzení z bědného
stavu zásluhou rodiny statkáře Martina Nováka proměnila v živý stánek umění. Prostírá se v něm kultura nejen
místním občanům, ale také
návštěvníkům z táborského
okresu a širšího jihočeského okolí. Přesah do celé vlasti
je zřejmý už jen z pohledu na
poznávací značky automobilů, kterými se sjíždějí hosté na
vernisáže. Jen pro zajímavost,
průměrná návštěvnost tu činí
250 osob a co nás může naplňovat pýchou, vrací se do
tohoto „chrámu umění“ opakovaně i skupina válečných
veteránů, letců ze západní
a východní fronty.
Do špejcharu připutovala za
čtyři roky pestrá plejáda výrazných malířů, jako byl vladimír Míčko (originální krajinář)
či andrej bělocvětov (představitel české moderny), emanuel Frinta (mistr aktu) nebo
alena čermáková (průkopnice socialistického realismu).
Právě její práce inspirovaly
užší vedení špejcharu k instalaci výstavy politických plakátů z padesátých let venku jásot za zdí krev.
Rekordem uplynulé doby se
stala prezentace díla malířekrajináře ze sousedních Malšic, vlastislava boháče, který přilákal na vernisáž více jak
500 diváků. Ve skrytu svého
ateliéru dlouhých šedesát let
maloval jihočeskou krajinou
jako skutečný mistr, přičemž
za svého života vystavoval ke
své škodě jen řídce. Teprve
odhalení jeho talentu v Želči,
poté na zámku Komorní Hrádek a závěrem v Praze, vyneslo mu zasloužené uznání.
Představení „místního“ kreslíře venkovských žánrových výjevů, Františka bárty, bylo
pro mnohé doslova citovou
záležitostí; tak výstižné přimknutí kresby k venkovskému
prostředí se neobjeví v našich
vodách každý den.

Jedním z vrcholů minulých
sezón byla přehlídka obrázků a grafiky známého tvůrce stanislava Holého, který
jako otec legendární postavičky pana Pipa, zaujal především dětské publikum.

Nečekaně mohutnou vlnu zájmu vyvolalo ohlednutí do
časů prvorepublikové kinematografie formou starých ﬁlmových plakátů a fotografií vlasty buriana, pořízených
při natáčení filmu Přednosta stanice (premiéra). Po katalozích (náklad 800 výtisků) se
jen zaprášilo. Stejně tak rychle
zmizela i kniha kolovrz, starý reklamní plakát, která byla
dokonce zařazena mezi tituly vedené v národní knihovně
Spolkové republiky Německo.
Obec Želeč tak prostřednictvím publikací obkroužila nejen naši zemi, ale přelila se už
i do zahraničí.
Obrazárna špejchar se rovněž pyšnila výstavou plakátů
z 1. světové války a především
vydáním knihy k této události
pod názvem Munice domácí
fronty, která představuje doslova průkopnický počin. Dosud nikdo v naší zemi neuchopil vojenský plakát způsobem,
který by mu zaručil historické prvenství. Výstava válečných plakátů poté odcestovala ze Želče na Univerzitu obrany do Brna, čeká ji představení na Univerzitě Karlově v Praze a poté zahraniční zájezd do
Budapešti. Všude ji doprovází
kniha s erbem obce a logem
špejcharu.
Od počátku letošního roku
byla přitlumena expozice díla
aloise Doležela a část prostoru zabydlela expozice Dvě
století portrétního umění. Pohyb novým směrem má
za cíl zvednout další vlnu návštěvnosti. Přitom prostor obrazárny v souběžné době využil k prezentaci svého díla známý malíř expresivního zacílení,
Pavel klíma z Obory.
Překlonění roku 2016 v rok
2017 bude provázet velká výstava tapisérií a krajek pod
názvem Poezie nitě. Zúčastní se jí celkem 12 výtvarnic
z celé republiky. Obrazárnu

si vyhlédli už v době, kdy zde
probíhala krajská přehlídka intersalon za mezinárodní účasti.
Muzeum a obrazárna se postupem doby rozdýchaly k výkonům a činnostem, které jsou

přínosem pro občany Želče
nejen ve formě sdělovaní krásy výtvarného umění, ale co je
důležité, vedou je k přirozené
hrdosti na svou obec, na místo svého domova.
Pavel Šmidrkal

POezie nitě s koncertem
arcHi Di PraGa

Obrazárna Špejchar Želeč se
už 3. prosince 2016 v 15.30
hod. dočká předvánoční nadílky. Odkryje se tu krása ručních prací a prostor rozezvučí hudba klasická, populární
i filmová. Sdružení textilních
výtvarníků okrášlí první patro budovy tapisériemi, paličkovanými krajkami a textilními aplikacemi, rostlými ze základu nitě, provázku a příze.
Výstava, jež bude zahrnovat
i oděvní doplňky a originální
šperky, bude patřit k největším přehlídkám tvorby tohoto sdružení se stálým sídlem
v pražském Mánesu.
Vernisáž zahájí noblesní koncert smyčcového kvinteta „ARCHIDY DI PRAGA“ z Prahy, kde
housle a průvodní slovo obstarává Věra Eretová. Mladá dáma, která po studiích na

pražské konzervatoři a na vysoké škole v Basileji úspěšně působila 16 let ve Švýcarsku a Japonsku. Kvintet doplní Martin Sekyra, vyhledávaný
houslista a violista, dále violoncellista Jan Klika, člen Symfonického orchestru Českého
rozhlasu a Roman Blažek, kontrabasista orchestru Národního divadla v Praze. To vše pod
završením houslového virtuóza, Františka Ereta, který celou
řadu let strávil jako pedagog
ve známé Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem.
Prosincový podvečer, vyzdobený poezií nitě a vyladěný koncertem mistrů, bude povznášejícím dárkem pod vánoční
stromek – milovníky umění nadchne a váhavé přesvědčí.
Pavel Šmidrkal
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Špejchar příští rok slaví pět let

Půjde o českou premiéru, objev ze zásuvek pražských antikvariátů.

V roce 2017 bude muzeum
a obrazárna slavit páté narozeniny. Program je barvitý a tak napěchovaný, že nadouvá stěny budovy už dnes.
Začátkem března nás osloví dílo surrealistického tvůrce
magických světů, neskonalého obdivovatele ženské krásy, Miloše Kurovského. Patřil mezi známé malíře v Novém Světě v Praze v osmdesátých letech minulého století a jeho obrazy si odváželi
sběratelé do celé Evropy.
Následovat bude retrospektivní výstava malíře „měkké geometrie,“ autora mnoha logotypů významných firem, mistra Radomíra Leszczynského. Pro zajímavost,
zvítězil v soutěži o logo na

letouny české vzdušné ﬂotily. Jeho plastika zdobí pasáž
Jiřího Grossmanna na Václavském náměstí. A co nás hřeje,
bydlí vzdálen jen deset kilometrů od špejcharu a objevil
ho pro nás truhlář, který mu
budoval ateliér.
V mezihře si představíme výtvarníky první republiky, kteří
se podíleli na grafickém zpracovaní titulní strany tzv. dvoulistů s písničkami. Pozornost
určitě vzbudí sbírka slavných
skladeb Osvobozeného divadla, autorské trojice Voskovec-Werich-Ježek, kteří jsou
na obálkách dvoulistů karikováni ve skvělých kresbách.
Na jiných zase spatříme slavné čs. herce z kultovních filmů v čase jejich mladosti.

Vrcholem oslav pátého výročí
špejcharu by měla být široká
nabídka obrazů malíře Karla
Molnára, žáka Františka Kupky v Paříži, pozdějšího příslušníka čs. obrněné brigády v Anglii. Kolekce bude zahrnovat
především jeho práce z Francie a Velké Británie a proslavené hudební abstrakce. Při této
příležitosti doufáme i v účast
válečných veteránů.
V nejvyšším patře narozeninového dortu bude nejspíš umístěn soubor obrazů desítky
známých malířek první poloviny dvacátého století, který ale
může z jejich trůnu vystrnadit
známý ilustrátor dětských knížek, Václav Karel. Jen pro zajímavost, doprovodil svými
kresbami víc jak tři desítky pohádkových příběhů a výstavu
jeho prací překládáme z letoška na příští rok.
Výstavní filozofie želečského špejcharu není založena na
přísném ročním plánování, ale
ráda reaguje pružně na vývoj
nabídky a splavnost ve výtvarných vodách Česka. A tak se
můžeme dočkat i nějakého narozeninového překvapení. Třeba v podobě výstavy fotografií

a plakátů pod titulem – Slavné filmy starých časů. Rozhodně tak jako tak, pět let špejcharu znamená pět vernisáží
v příštím roce. Když jich bude
o jednu víc, sousedé v okolí
špejcharu nám to snad laskavě
prominou. Náhradou za to, že
trpělivě přečkají nápor hostů,
bude jim tradičně chutné selské pohoštění rodiny Novákových, korunované kuchařským
uměním Jana Veseckého. Možná také ještě ani netušíte, že
role usměvavých kastelánek se
od letošního podzimu ve špejcharu ujaly dvě půvabné dámy,
Helena a Markéta.
Všechno, co pěkného se odehraje v budově špejcharu,
bude také přičiněním obce
Želeč, tedy i vaší zásluhou.
Pavel Šmidrkal

Úspěchy G. benedikt Švec cykloteamu Želeč
Oddíl G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ funguje v Želči od roku 2015, kam se přestěhoval ze Soběslavi, kde byl
založen roku 1998. Má 42 členů, z toho 14 dětí. Děti trénují dvakrát týdně, trénink spočívá především v technice jízdy v terénu a i po silničních
komunikacích. Děti trénuje
Jan Švec, Martin Švec, Radovan Mrázek a vydatnou pomoc poskytují i ostatní rodiče. O víkendech absolvujeme závody v JIHOČESKÉM
POHÁRU MTB, který obsahuje sedm závodů v celém jihočeském kraji. V letošním roce
v kategorii dívek do šesti let
skončila celkově šestá Elena
Knězů, v kategorii chlapci 7–9
let Jan Mrázek obsadil celkově třetí místo, Jan Kadlec šesté místo, Filip Maxera deváté

místo, Přemek Švec desáté místo, Jan Vavřinec čtrnácté místo a Vilém Knězů třicáté
čtvrté místo. V kategorii dívek
7–9 let obsadila šesté místo
Nikola Fenclová. V kategorii
mladší žáci skončil šestý Lukáš Svačina, dvanáctý Milan

Břenda a třicátý šestý Ferdinad Palka. Kategorii mladších žákyň vyhrála Anna Švecová, pátou příčku obsadila
Kateřina Palková. V kategorii
muži 30–39 let desátou příčku obsadil Filip Rozev. V kategorii muži 40–49 let skončil na dvacátém čtvrtém místě Josef Pícha, dvacátém devátém Pavel Lintner a čtyřicátém prvním Jan Švec. V kategorii muži 50–59 let na devadesátém pátém místě skončil
Pavel Šustr. V kategorii ženy
40 let a více vybojovala první místo Anna Haselbauerová.
Nově se účastníme i TBC cyklokrosové série, kde jsou vloženy závody dětí. Děti tak
mají možnost vyzkoušet své
dovednosti na cyklokrosových tratích. Příkladem je pro

ně nadějná cyklistka našeho
týmu Denisa Švecová, která
je v české reprezentaci v cyklokrosu i v silniční cyklistice. Účastní se světových pohárů a mistrovství světa. Tento rok si dojela pro třetí místo v Mistrovství republiky
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v silniční cyklistice a celkově
vyhrála Český pohár v silniční cyklistice v kategorii juniorek. 5. června 2016 se uskutečnil Mezinárodní závod žen
v silniční cyklistice v časovce
do vrchu, který je zařazen do
světového poháru kategorie
(kat. 1.2) UCI. Cílem této časovky, která měřila 5,5 km, byl
nejvyšší vrchol pohoří Jeseníků Praděd. Tohoto závodu se

zúčastnily závodnice ze čtyř
států Evropy. Denisa Švecová G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ byla jednou ze
tří juniorek, které dostaly povolení od Českého svazu cyklistiky startovat mezi ženami. Denisa dojela na vynikajícím čtvrtém místě. Tento závod vyhrála Martina Sáblíková Nowis TEAM, druhá Belgičanka Ann Duyck Belgian

Cycling Team a třetí Nikol
Zdrahalova Nowis TEAM.
Oddíl se také aktivně zapojuje
do pořádání závodů. Jarní závod v silniční cyklistice je 41.
ročníkem PRODOLI Soběslavské okruhy a koná se zpravidla v dubnu, v září proběhne
11. ročník G. Benedikt Soběslavský maraton.

Tento oddíl by nemohl fungovat za velké podpory našich
sponzorů, mezi které patří G.
Benedikt Karlovy Vary s.r.o.,
Obec Želeč, Město Soběslav,
Oáza Dům sportu a zábavy – Cyklosport Švec, PRODOLI s.r.o., GRAFIKO PRINT s.r.o.,
ALFAHAUS s.r.o., UNISVAR CZ
s.r.o. a M belt s.r.o.
Martin Švec

Želečský fotbal je, doufejme, na vzestupu!!!
Hlavním důvodem je v celku
dobře fungující mládež, což
je základem všeho úspěchu.
Díky patří také obci Želeč, která velkou měrou financuje fotbal v Želči, a předsedovi oddílu Martinu Janouškovi za bezproblémový chod oddílu TJ
Sokol Želeč. V současné době
má oddíl 103 členů, většina
z nich je aktivních fotbalistů.
V želči je celkem šest týmů –
Muži A + B, starší žáci, kadeti
A + B a mladší přípravka.

Muži „A“ hrají krajský přebor,
kde jsou momentálně druzí o bod za Soběslaví. Všechna zbylá družstva oddílu hrají okresní soutěže. Díky silné
základně mládeže tak zde do
budoucna mohou vyrůst noví
hráči pro mužské týmy, a třeba i nový Messi nebo Ronaldo
českého fotbalu!

Muži „b“

Želečská „juniorka“ je půlmistry podzimu. Želečský rezervní fotbalový tým vede po podzimní části sezony svou soutěž
(III. třída OFS Tábor). I když věkový průměr týmu je silně nad
30 let, není to na hřišti znát
a je zde vidět fotbalová vyzrálost některých jedinců. Tento tým má tak nakročeno na

postu do okresního přeboru.
Po posledních letech prošel
tým velkou obměnou a na hře
a výsledcích je to znát. Celý
mančaft táhnou hlavně bratři
Pavelkové, Martin a Jiří, Kolací
Petr, Nápravník Lukáš, Konvalinka David a Herma Petr. Během celé podzimní sezóny se
v sestavě prostřídalo 27 hráčů.
Z želečských zástupců za tým
nastupují např. Josef „Blaty“
Janoušek, Slaba Vojtěch, Kukla František, Hruška Josef, Janoušek Martin, Podzimek Luděk a další. Je zde skvělá parta lidí. Hlavně je vidět týmový duch a dobrá parta, která
se pravidelně utužuje u piva
a jídla (výkopná, půlvýkopná,
dokopná atd...). Doufáme, že
takto nastavená „laťka“ vydrží
i do dalších let. O chod týmu
se stará Vojtěch Slaba.
Nejlepší hráč PODZIMU: Pavelka Martin
Nejlepší střelec PODZIMU: Pavelka Martin a Jiří – oba 8 gólů
Nejlepší osobnost PODZIMU:
Jaroslav Straka
Nejlepší událost PODZIMU:
Janoušek Josef „Blaty“ – hattrick proti Ratibořským Horám
Nejlepší docházka PODZIMU:
Herma Petr – 990 minut / 11
zápasů

starší a mladší žáci

(starší žáci: ročníky 2001,
2002, 2003, mladší žáci: ročníky 2004, 2005)
Po x letech se v Želči do
okresní soutěže opět přihlásil tým starších žáků. Pro nedostatek potřebných hráčů
se před sezónou domluvilo
společenství s Bechyní. Ta má
podobný problém jako my.
Spolupráce obou týmů zatím
funguje na výbornou. Za tým
starších žáků Želče tak nastupují bechyňští a za tým mladších žáků Bechyně nastupují
želečští. Kostru týmu starších
žáků tvoří bratři Lukáš a Jan
Šerý (Skalice), Jaroslav Šerý
(Želeč) a Jiří Novák (Debrník),
z bechyňských pak Václav Filip, Dan Mazur a Sam Valenta (všichni Bechyně). Musíme
také dodat, že za tým starších žáků nastupuje celkem 5
dívek (Lucie Kluzáková – Želeč), což je na okrese unikát.
Tým mladších žáků je převážně tvořen z hráčů Bechyně.
Z želečských zde nastupují Patrik Schnödorﬄer, Matěj
Řezáč, Ondřej Podzimek, Dan
Frantík (Ústrašice) a Martin
Hruška (Hlavatce). Trenérem
starších žáků je Vojtěch Slaba, mladších Pavel Tupý. Starší žáci skončili na krásném 6.
místě a mladší žáci na 8.
Nejlepší hráč PODZIMU: Šerý
Lukáš, Filip Václav
Nejlepší střelec PODZIMU: Valenta Samuel – 10 gólů

kadeti

(ročníky 2006, 2007)
Družstvo starší přípravky, neboli „kadetů“, bylo díky počtu
dětí rozděleno na tým „A“ a „B“.
V této kategorii máme cca 15
dětí. Trenérem „Áčka“ je Jiří

Holub, hráč naše mužského
„A – týmu“ a trenérem „Béčka“ Josef Dalihod, který má
v týmu syna. Mezi základní kameny obou týmů patří Janoušek Josef, Břenda Milan, Dalihod Ondřej, Ludikar Dominik
a Kadlec Jan. Ale samozřejmě
i zbytek týmu je důležitý. Oba
týmy si vedly vcelku úspěšně,
což se ukázalo i v celkové tabulce za PODZIM.
Nejlepší hráč PODZIMU za „A“
tým: Ludikar Dominik, Kadlec Jan
Nejlepší hráči PODZIMU za
„B“ tým: Janoušek Josef, Dalihod Ondřej, Břenda Milan
Nejlepší střelci PODZIMU: Janoušek Josef – 19 gólů, Ludikar Dominik – 16 gólů, Břenda
Milan – 15 gólů

Mladší přípravka

(ročníky 2008, 2009 a mladší)
Náš nejmladší celek, želečský „potěr“, je tým, který zatím sbírá zkušenosti, ale i tak
jsou za podzimní část už na
našem kontě pěkné výsledky. Za zmínku stojí výhra se
Soběslaví „B“ 15 : 5 a střelecký výkon Honzi Vavřince, který dal v tomto utkání 11 gólů.
Tým tvoří povětšinou mladší
hráči, jako jsou ročníky 2009
a 2010. Věříme, že tento tým
má úspěšnou budoucnost
před sebou. Tým jako trenér
vede Vojtěch Slaba.
Nejlepší hráč PODZIMU: Čaněk Josef
Nejlepší střelec PODZIMU:
Vavřinec Jan – 20 gólů
Vojtěch Slaba
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A tým Sokol Želeč
Krajský přebor Jihočeského kraje

Střelci podzim 2016

Muži ,,B“

Před letošním startem sezóny v krajském
přeboru, nepatřilo naše mužstvo v konkurenci týmů, které spadly z divize, k aspirantům úplného čela tabulky. Hned první zápas
taky prohrálo v Rudolfově 0:3. Poté ovšem
vyvážený a vhodně doplněný kádr odstartoval velkou jízdu a vystoupal tabulkou po sérii
dvanácti neprohraných zápasů v řadě až na
první pozici. Vítězné tažení týmu ukončil až
podzimní mistr ze Soběslavi, kterému v přímém souboji o první příčku podlehli doma
želečští fotbalisté těsně 2:3.

I přes tuto prohru obsadilo áčko v krajské elitě
po podzimu krásné druhé místo, které nečekal
ani největší optimista.

Tabulka Muži „A“ Podzim 2016
Pořadí Družstvo
1

FK Spartak Soběslav

Skóre

Body

33:12

34

Zdeněk Podlaha

2

Sokol Želeč

35:14

31

SK SIKO Čimelice

30:10

31

4

FK Protivín

25:12

26

5

SK Rudolfov

22:18

26

6

FK J. Hradec 1910

23:15

25

7

SK Otava Katovice

35:23

22

8

Jiskra Třeboň

26:15

21

9

TJ Hluboká nad Vltavou

22:23

21

10

FC ZVVZ Milevsko

21:19

18

11

FC Písek B

23:22

17

12

TJ Osek

16:32

17

13

Centropen Dačice

31:52

14

14

FK Olešník

21:41

13

15

SK Ševětín

11:36

7

16

Sokol Planá nad Lužnicí

15:45

7

Tabulka Kadeti ,,B“ Podzim 2016
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabulka Muži ,,B“ Podzim 2016
Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1

Želeč ,,B“

10

0

1

48:18

30

2

Dražice ,,B“

8

1

2

38:18

25

3

Mladá Vožice ,,B“

7

2

2

29:15

23

4

Pojbuky

7

1

3

28:14

22

5

Makov Hůrka

6

1

4

39:33

19

6

Měšice

4

4

3

26:21

16

7

Stádlec

3

4

4

33:32

13

8

Vlkov

3

4

4

15:18

13

9

Planá n. Lužnicí ,,B“

3

0

8

22:38

9

10

Ratibořské Hory ,,B“

2

3

6

16:29

9

11

Božejovice

1

3

6

15:32

6

12

Oldřichov

0

1

10

8:52

1

Družstvo
Výhry Remízy Prohry Skóre
Větrovy
7
1
0
90:37
Veselí nad Lužnicí ,,B“ 6
2
0
62:18
Bechyně
5
0
3
58:29
Malšice
4
0
4
52:33
Soběslav
4
0
4
38:41
Planá nad Lužnicí
3
2
3
46:37
Želeč
3
1
4
44:56
Tučapy
1
0
7
22:92
Sudoměřice u Bechyně 0
0
8
22:91

Výhry Remízy Prohry Skóre Body

Body
22
20
15
12
12
11
10
3
0

Tabulka Starší žáci Podzim 2016
Pořadí Družstvo

Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1

Jistebnice

10

0

1

93:9

30

2

Chotoviny

9

0

2

77:11

27

3

Větrovy

8

0

3

59:21

24

4

Ratibořské Hory

7

0

4

28:14

21

5

Želeč

4

0

7

34:29

15

6

Sokol Sezimov Ústí

3

0

8

40:28

9

7

Řepeč/Opařany

3

0

8

45:65

8

8

Roudná

0

0

11

0:200

0

Tabulka přípravka Podzim 2016
Pořadí Družstvo

Tabulka Kadeti ,,A“ Podzim 2016
Pořadí Družstvo

Na závěr nezbývá nic jiného, než pogratulovat
mužstvu za výborný výsledek po podzimní části a do druhé poloviny soutěže na jaře mu popřát,
aby doléčil v zimní pauze zranění několika hráčů
a zopakoval minimálně úspěch z právě skončeného podzimu sezony 2016/2017.
Zároveň věřím, že v domácích zápasech ho domácí fanoušci budou chodit podporovat a fandit v co největším množství.

3

Pořadí Družstvo

Díky tomuto úspěchu vstoupila Želeč do podvědomí celého fotbalového kraje. Úspěch je
o to cennější, že za sebou zanechala i týmy
z okresních měst kraje s bohatou tradicí a s daleko širší základnou.

Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1

Bechyně

6

2

1

60:25

20

2

Malšice

6

2

1

43:18

20

1

Chotoviny

6

0

1

69:25

18

3

Táborsko

6

0

2

50:24

18

2

Sokol Sezimovo Ústí

6

0

1

51:37

18

4

Větrovy

5

3

1

57:37

18

3

Metero Tábor

4

0

3

63:48

12

5

Soběslav ,,A“

3

2

3

51:27

11

4

Mladá Vožice

4

0

3

42:51

12

6

Vecelí ,,C“

3

0

6

37:37

9

5

Dražice

3

1

3

53:36

10

7

Planá

3

0

6

31:41

9

6

Želeč

3

0

4

39:50

9

8

Želeč

2

0

6

31:52

6

7

Táborsko

1

2

4

32:52

5

9

Soběslav ,,B“

1

2

6

18:53

5

8

Borotín

0

0

7

12:74

0

10

Chýnov

1

1

6

20:67

4
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Pavelka Jiří
Pavelka Martin
Kolací Petr
Nápravník Lukáš
Herma Petr
Janoušek Josef
Vinklárek Michal
Šrayer Michal
Kukla František
Podroužek Václav
Konvalinka Dvaid
Šindelář Marek

8 branek
8 branek
6 branek
6 branek
4 branky
3 branky
3 branky
2 branky
2 branky
2 branky
2 branky
2 branky

Kadeti ,,A“

Ludikar Dominik 9 branek
Kadlec Jan
7 branek
Janoušek Josef
7 branek
Břenda Milan
6 branek
Dalihod Ondřej Josef 5 branek
Křemen Jarmil
1 branka
Boháčová Tereza 1 branka
Jelenová Eva
1 branka
Janoušek Denis
1 branka

Kadeti ,,B“

Janoušek Josef 12 branek
Břenda Milan
9 branek
Ludikar Dominik 7 branek
Dalihod Ondřej Josef 6 branek
Kadlec Jan
6 branek
Křemen Jarmil
1 branka
Boháčová Tereza 1 branka
Jelenová Eva
1 branka
Janoušek Denis
1 branka

Přípravka
Vavřinec Jan
Čaněj Josef
Jelen Robin
Vavřík David
Kluzák Štěpán

Starší žáci

Valenta Samuel

20 branek
5 branek
3 branky
2 branky
1 branka

10 branek
Filip Václav
6 branek
Novák Jiří
5 branek
Jan Hořejš
3 branky
Schmidtová Veronika 2 branky
Šerý Jan
2 branky
Mazur Dan
2 branky
Cais Šimon
2 branky
Šerý Lukáš
1 branka
Petra Kolmanová 1 branka

