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Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

Vážení čtenáři zpravodaje, Rekonstrukce obecního
rok s rokem se nám kvapem dokumentaci na rekonstrukúřadu dokončena
sešel a k vám se opět dostá- ci sportovního areálu u Že-

vá další vydání obnoveného
obecního zpravodaje U nás.
Věřím, že vám přinese zajímavé informace o dění v naší
obci, činnosti zastupitelstva,
obecního úřadu, ale i školy a všech místních spolků
a sportovních klubů. Po loňské
velmi pozitivní odezvě na vydaný stolní kalendář s motivy
dobových snímků naší obce
jsme se rozhodli připravit tento kalendář také pro rok 2018,
tentokrát doplněný o některé
nově získané snímky Želče
i Bezděčína. Pokud se vám
jej nepodaří převzít osobně od doručovatelky, bude
zdarma k vyzvednutí v dostatečném počtu na obecním
úřadě.
Pracovně byl letošní rok především ve znamení realizace
několika poměrně zásadních akcí, o kterých se máte
možnost podrobněji dočíst
v samostatném příspěvku.
Rekonstrukci obecního úřadu
i navazující přístavbu a zateplení mateřské školy se podařilo ve výběrovém řízení vysoutěžit za velice příznivé ceny.
Dotace z Evropských fondů
(IROP) nám přitom pomůže
spoluﬁnancovat 90 % nové
přístavby. Na obě akce jsme
zároveň požádali o podporu
ze Státního fondu životního
prostředí. Podklady k této
žádosti o dotaci na energetické úspory se v současné
době vyhodnocují a věřím,
že pokryjí další nemalou část
nákladů na zateplení objektů
a výměnu zdrojů vytápění.
V letošním roce se také podařilo dokončit projektovou

lečského rybníka a následně
jsme obdrželi i stavební povolení. Předpokládám, že tato
akce má velkou šanci se dostat do plánu investic pro rok
2018. Velmi zajímavé bude
také prosincové jednání zastupitelstva obce, na kterém
by se měla vybrat vítězná
architektonické studie na výstavbu domu s pečovatelskou
službou v areálu bývalého
zámku. Během říjnových voleb do poslanecké sněmovny jsme představili všech pět
studií na velkoplošných bannerech a požádali vás o názor
vyjádřený podpisem na arch
se jménem autora, přičemž tři
architekti získali obdobný počet hlasů. Pokud chceme získat
ještě v tomto programovacím
období EU (2014–2020) podporu na výstavbu, která činí
600.000,- Kč/bytovou jednotku, bude nutné v příštím roce
minimálně zadat realizační
projektovou
dokumentaci.
S přípravou projektové dokumentace pro realizaci stavby
počítáme v příštím roce také
u čistírny odpadních vod pro
Bezděčín.
Snad jsem v pár větách shrnul
vše podstatné, co nám letošní rok přinesl a co chystáme
na rok příští. Děkuji všem autorům za čas, který věnovali
psaní příspěvků do letošního
vydání zpravodaje U nás, děkuji „šéfredaktorovi“ Lubošovi Rypáčkovi za redakční práci
a vám všem přeji příjemné
čtení a krásný zbytek podzimu.
Ladislav Stejskal,
starosta obce

V září letošního roku byla
v souladu s harmonogramem
stavebních prací dokončena
dodavatelem stavby, ﬁrmou
Spilka a Říha, rekonstrukce
budov Obecního úřadu v Želči. Následně stavební úřad
vydal kolaudační souhlas
s jejím užíváním. Stavba byla
realizována podle projektové
dokumentace, kterou zpracovala stavební kancelář Ing. Miroslava Pantoﬂíčka. Autorem
dokumentace návrhu interiérů, fasád a venkovních úprav
je Ing. arch. Dana Brázdová
z projekční kanceláře P-atelier
JH. V rámci rekonstrukce budov obecního úřadu došlo ke
kompletní výměně vnitřních
instalací, oken, dveří, podlah,
omítek a stropních podhledů.
Byla vyměněna střešní krytina
a celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem v tl. 160 mm s taženou
omítkou. Dosluhující kotel
na pevná paliva byl nahrazen
moderním zdrojem na dřevní
štěpku, případně pelety. V přízemí objektu vznikla také nová
provozovna služeb o rozloze

109 m2 – kosmetika, pedikúra,
nehtové studio, masáže a kadeřnictví. Na pronájem těchto
nebytových prostor vypsala
obec výběrové řízení. Po vyhodnocení stanovených kritérií zvolila výběrová komise,
jako nejvhodnějšího zájemce
o pronájem provozovny služeb, sdružení místních podnikatelek s názvem Studio Želeč.
Předpokládám, že v průběhu
listopadu dojde k předání
provozovny nájemci, případným drobným úpravám a od
prosince bude nová provozovna služeb plně připravena sloužit veřejnosti. Obecní
úřad se již do zrenovovaných
kanceláří přestěhoval a v průběhu listopadu do původních
prostor přesídlí i ordinace lékařky, provozovna kadeřnictví
a knihovna. Tělocvičnu, která
po dobu rekonstrukce sloužila
jako sklad a archiv, předáme
k užívání základní škole a veřejnosti v prosinci. Bohužel
se nám, i přes velkou snahu,
nepodařilo uchránit vzrostlý stříbrný smrk u vchodu do
obecního úřadu. Především
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z důvodu porušení kořenového systému při provádění výkopových prací a instalace lávky pro bezbariérový přístup.
Po poradě s arboristou se
rozhodlo, že smrk bude nutné
pokácet. Jelikož má naše obec

U nás ...
ve znaku lipovou ratolest, byla
při realizaci úpravy prostranství a navazujících sadových
úprav jako náhrada zvolena
symbolicky malokorunná lípa
malolistá.
Ladislav Stejskal

Rozšíření kapacity
Mateřské školy Želeč

Chodník směr
Rybova Lhota
V říjnu letošního roku byla
dokončena plánovaná stavba
chodníku od hráze Želečského rybníka směrem na Rybovu
Lhotu. Cílem projektu, který
zpracoval Ing. Jakub Šepela
z Atelieru M.A.A.T. Tábor, je zvýšení bezpečnosti pěších a napojení okrajové části obce na
stávající chodníky. Projekt řeší
výstavbu nového chodníku, odvodnění komunikace a úpravu
stávajících sjezdů k přilehlým
nemovitostem. Na dodavatele
stavby obec vyhlásila výběrové
řízení a oslovila pět stavebních
společností s předpokládanou
hodnotou veřejné zakázky 1
mil. Kč. Nejvýhodnější nabídku
na kompletní realizaci stavby,
ve výši 699.401,- Kč, podala

ﬁrma Slap CZ ze Želče. Jelikož
se nám nepodařilo během stavebního řízení získat souhlas
s umístěním stavby chodníku
od Státního pozemkového
úřadu, který vlastní pozemek
u prodejny COOP, bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce
stavbu neodkládat a chodník
realizovat na dvě etapy. První
etapa stavby chodníku, směrem od Rybovy Lhoty, je dokončena k hranici pozemku ve
vlastnictví SPÚ. Druhou etapu
stavby, s napojením na stávající chodník u prodejny COOP,
budeme realizovat po získání
souhlasu s umístěním stavby,
případně obcí navrženém odkupu části tohoto pozemku.
Ladislav Stejskal

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

Obec Želeč v letošním roce
uspěla v 15. výzvě Integrovaného regionálního operačního
programu s žádostí o podporu projektu s názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy
Želeč“. V následně konaném
veřejném výběrovém řízení,
do kterého se přihlásilo 5 stavebních společností, podala
nejvýhodnější
nabídkovou
cenu ve výši 13.780.000,- Kč
bez DPH stavební ﬁrma Památky Tábor. Termín zahájení
stavebních prací byl stanoven
na červen 2017 a konečné
předání celého díla proběhne v lednu 2018. Projektovou
dokumentaci na tuto akci
zpracovala projekční kancelář Ing. Ladislava Čížka ze
Želče a barevné řešení fasád
a interiérů přístavby navrhla Ing. arch. Dana Brázdová
z projekční kanceláře P-atelier
JH. V rámci stavebních úprav
stávající
budovy
dochází
k výměně oken, střešní krytiny a zateplení fasády. Novou
přístavbou objektu vznikne
další denní místnost pro 30
dětí včetně hygienického zá-

zemí, nový bezbariérový vstup
do jídelny a zvětšení plochy
jídelny a kuchyně. Vytápění
celého objektu je nově řešeno
tepelným čerpadlem. Největší
objem stavebních prací bylo
potřeba realizovat v červenci
a srpnu, v době letních prázdnin. Za dva měsíce se podařilo
vybudovat hrubou stavbu nového pavilonu, vyměnit střešní
krytiny, okna, provést nutné
instalace a především kompletně dokončit rekonstrukci
a přístavbu kuchyně včetně
gastronomického
vybavení
a vzduchotechniky. Myslím,
že ještě týden před zahájením
školního roku nebylo mnoho lidí, kteří by věřili, že je
reálné zahájit včas školní rok
a zároveň začít vařit ve školní kuchyni. V současné době
probíhají práce na interiérech
nového pavilonu, dokončuje
se zateplení objektu a začínají
práce na venkovních úpravách
a zpevněných plochách. Předpokládám, že konečný termín
dokončení celé stavby je reálný a nebude ohrožen.
Ladislav Stejskal

Mysleme na bezpečnost dětí
Každé pracovní ráno je to
v centru naší obce obdobné
– přijíždějící a odjíždějící autobusy, studenti a pracující čekající, či dobíhající svůj linkový
spoj, do toho zvýšený pohyb
vozidel rodičů dopravujících
svá dítka do školky, či školy.
Logicky tak dochází ke zvýšenému provozu na návsi.
Občas tomu tak je i v úzké
v uličce mezi školou a restau-

rací Na Staré – rodiče a děti přicházející takříkajíc „po svých“
tudy bez problémů projdou.
V situacích, kdy tudy ještě
projíždí nějaká vozidla, současně jiná parkují, se situace
stává poněkud nebezpečnou,
na což občas někteří z našich
spoluobčanů upozorňují.
Průjezd motorovými vozidly
není touto komunikací nikterak
omezen, nicméně bychom rádi

touto cestou požádali všechny řidiče, aby tudy, především
v exponované ranní době, projížděli pouze v nezbytně nutných případech – těch pár metrů navíc se nepochybně nechá
dojít, resp. centrum naší obce
není tak velké, aby se nenechalo objet. Mnohé děti a jejich
rodiče budou za toto vděční.
Děkujeme za pochopení.
Luboš Rypáček
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Přehled o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2017
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
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
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh. hr .př.
Daň z nemovitých věcí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Pěstební činnost
Ubytování a stravování
Pitná voda
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac
Rekonstrukce MŠ
Základní školy
Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami
Hudební činnost

Schválený
rozpočet
2 000 000
105 000
230 000
2 300 000
4 200 000
15 000 000
190 000
10 000
2 000
1 000
10 000
15 000
40 000
800 000
50 000

14 857 000
700 000
30 000
35 000
1 000
30 000
10 000
1 150 000
1 130 000
20 000
120 000
2 000
60 000
15 000
43 113 000

Schválený
rozpočet
600 000
200 000
100 000
14 000
150 000
300 000
20 000
1 300 000
20 000 000
21 300 000
30 000
30 000

Rozpočet po
změnách
2 100 000
105 000
230 000
2 300 000
527 630
4 230 000
16 500 000
45 000
192 000
11 800
2 000
1 000
10 000
18 000
45 000
40 000
800 000
50 000
44 000
179 000
744 847
14 857 000
850 000
30 000
35 000
1 000
500
30 000
10 000
1 150 000
1 177 000
23 146
120 000
2 000
60 000
15 000
46 535 923

Výsledek od
počátku roku
2 307 239
47 080
224 523
2 299 449
527 630
4 623 483
13 687 861
37 737
190 626
10 440
1 468
712
6 200
17 810
35 091
17 762
641 570
19 378
44 000
179 000
633 177

Rozpočet po
změnách
15 000
635 000
200 000
1 600 000
14 100
150 000
300 000
20 000
1 410 000
474 847
20 000 000
21 884 847
30 000
30 000

Výsledek od
počátku roku
4 840
585 350
163 908
920 701
14 100
25 063
148 988

840 028
36 843
32 873
48
27 000
942 142
1 102 298
21 451
84 104
786
32 879
219 000
28 891 688

1 410 000
474 847
13 025 305
14 910 152
30 000
13 871
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Schválený
rozpočet
30 000
200 000
50 000
5 000
600 000
500 000
470 000
300 000
220 000
190 000
200 000
500 000
300 000
14 000 000
15 600 000
850 000
50 000
600 000
150 000
26 000
26 000
220 000
1 095 000

Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědomí
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Rekonstrukce obecního úřadu
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
Ochrana obyvatelstva
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
Pojištění funkčně nespeciﬁkované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní ﬁnanční operace
Finanční vypořádání minulých let
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

1 000 000
25 000
35 000
15 000
20 000
28 000
46 049 000

Rozpočet po
změnách
48 000
200 000
50 000
30 000
882 000
540 000
470 000
325 000
220 000
190 000
200 000
578 500
300 000
14 000 000
15 600 000
850 000
51 700
667 000
150 000
26 000
26 000
220 000
1 095 000
44 000
1 129 000
25 000
35 000
15 000
547 630
28 000
49 421 777

Výsledek od
počátku roku
33 409
199 563
29 823
19 684
708 343
383 125
364 410
325 000
220 000
190 000
523 932
204 665
9 980 261
12 147 375
749 334
51 700
481 342
46 000

130 986
948 990
585
975 885
13 387
34 319
219 000
419 354
27 507
36 264 692

Usnesení Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 8. 3. 2017 od 18 hod.
v základní škole
02/17 Schvaluje návrh úpravy křižovatky u obecního úřadu a navazujících změn autobusových zastávek a parkovacích ploch
v centru obce.
03/17 Schvaluje záměr realizace stezky pro pěší a cyklisty Želeč
– Ústrašice a pověřuje starostu obce projednáním tohoto
záměru s obcí Ústrašice a Státním pozemkovým úřadem.
04/17 Schvaluje na základě výsledku výběrového řízení ze dne
16. 1. 2017 pronájem nebytových prostor k podnikání Restaurace Na Staré, Želeč č.p. 65.
Nájemce: Alžběta Kdolská, Želeč 262, 391 74 Želeč
05/17 Schvaluje záměr směny oddělených částí pozemků parc. č.
5/2 o výměře 28 m2 a parc.č. 889 o výměře 5 m2 v k.ú. Bezděčín, ve vlastnictví paní Aleny Švecové, Košice 176 a pozemků
parc. č. 867/20 o výměře 79 m2 a parc.č. 867/21 o výměře
39 m2 v k.ú. Bezděčín, ve vlastnictví obce Želeč. Uvedené
pozemky vznikly oddělením od pozemků parc.č. 5, 867/9
a st. 20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
113-107/2016.
06/17 Schvaluje prodej pozemku parc.č. 255/11 o výměře 169
m2 a pozemku parc.č. 255/13 o výměře 5 m2 v k.ú. Želeč u Tábora. Záměr prodeje pozemku byl schválen dne
29. 9. 2016 usnesením č. 36/16.
Kupující: František Hanzal a Anna Hanzalová, Želeč č.p. 178.
Prodejní cena se schvaluje ve výši 100,- Kč/m2
07/17 Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností Reprogen a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí.

08/17

09/17

10/17
11/17

12/17

Předmětem smlouvy je právo uložení vodovodního řadu na
pozemku parc. č. 315/52 a 315/2 v k.ú. Želeč u Tábora a zřízení práva chůze a jízdy za účelem kontroly a oprav tohoto
zařízení.
Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti s obchodním družstvem Jednota Tábor, se sídlem Budějovická 1413, 390 02
Tábor. Předmětem smlouvy je právo uložení vodovodního
řádu na pozemku parc. č. 95/2 v k.ú. Želeč u Tábora a zřízení
práva chůze a jízdy za účelem kontroly a oprav tohoto zařízení.
Schvaluje cenu vodného na kalendářní rok 2017 ve výši
30,29,-Kč/m3 bez DPH + pevná složka ve výši 264,-Kč/vodoměr/rok bez DPH pro kapacitu vodoměru 2,5 m3/hod. Pro
kapacitu vodoměru 6 m3/hod činí pevná složka 1.128,-Kč/
vodoměr/rok bez DPH.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Doplňuje usnesení číslo 16/14 ze dne 16. 4. 2014 a 27/14
ze dne 25. 6. 2014 a schvaluje prodej pozemku k výstavbě
rodinného domu pro žadatele:
Eva Vandrovcová, Želeč 262, 391 74 Želeč – pozemek parc.
č. 280/19 o výměře 765 m2.
Neschvaluje nabídku pana Mináře na odprodej majetku
v požadované hodnotě 1.871.714,- Kč bez DPH v restauraci
Na Staré Želeč.
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Usnesení Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 17. 5. 2017
od 18 hod. v přísálí kulturního domu v Želči
13/17 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
14/17 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
15/17 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy.
16/17 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se
stanoví část společného obvodu mateřské školy.
17/17 Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o nočním
klidu, kterou se stanoví výjimečné případy, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší.
18/17 Schvaluje směnu oddělených částí pozemků parc.č. 5/2
o výměře 28 m2 a parc.č. 889 o výměře 5 m2 v k.ú. Bezděčín, ve vlastnictví paní Aleny Švecové, Košice 176 a pozemků
parc.č. 867/20 o výměře 79 m2 a parc.č. 867/21 o výměře
39 m2 v k.ú. Bezděčín, ve vlastnictví obce Želeč. Uvedené
pozemky vznikly oddělením od pozemků parc.č. 5, 867/9
a st. 20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
113-107/2016.
Prodejní cena za rozdíl výměr se stanovuje ve výši
200,-Kč/m2.

19/17 Souhlasí se záměrem prodeje oddělené části pozemku
parc.č. 282/1 a pověřuje starostu obce zadáním geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
20/17 Schvaluje záměr realizace stavby chodníku Želeč - směr Rybova Lhota.
21/17 Pověřuje starostu obce dopracováním studie jednosměrné
komunikace před OÚ.
22/17 Doplňuje usnesení číslo 13/16 ze dne 20. 4. 2016 a schvaluje
prodej pozemků zahrádek pro následující žadatele:
Alena Hněvkovská, Želeč 75 – pozemek par.č. 282/29 o výměře 301 m2.
23/17 Schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
24/17 Bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky
rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
Od 1. 1. 2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, která byla
nahrazena položkou 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů. Záznam
o změně je zveřejněn i na úřední desce obce.

Usnesení Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 7. 6. 2017 od 18 hod.
v kulturním domě Bezděčín
25/17 Schvaluje na doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy
o dílo na akci „Rozšíření kapacity mateřské školy Želeč“ s ﬁrmou PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ 44797958, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu bez
DPH ve výši 13.780.000,- Kč tj. včetně DPH 16.673.800,- Kč.
Pořadí ﬁrem dle hodnotícího kritéria – tj. výsledné pořadí
ﬁrem.
Pořad.
číslo Obchodní jméno a sídlo účastníka
vítězné
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
1
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
IČ 44797958
SPILKA a ŘÍHA s.r.o.
2
Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
IČ 45021309
HORA s.r.o.
3
Tržní 274/2, 390 01 Tábor
IČ 26015889
STAVEBNÍ FIRMA PAZDERA, s.r.o.
4
Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim
IČ 27110176

Nabídková cena
bez DPH
13 780 000,00 Kč
14 216 221,22 Kč
14 989 191,00 Kč

16 661 521,43 Kč

V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá
a v případě odstoupení druhého v pořadí, nabídka společnosti, která předložila třetí nejvýhodnější nabídku.
Zastupitelstvo obce Želeč pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo.

26/17 Schvaluje na doporučení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 6. 6. 2017 dodavatele vybavení
(nábytku) na akci „Rozšíření kapacity Mateřské školy Želeč“.
Nejvýhodnější nabídku ve výši 208.128,10 bez DPH podala
ﬁrma Nábytek Honza s.r.o., Masarykovo nám. 701, 295 01
Mnichovo Hradiště, IČ 27198821.
27/17 Schvaluje na doporučení hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 6. 6. 2017 dodavatele gastronomického vybavení na akci „Rozšíření kapacity Mateřské
školy Želeč“. Nejvýhodnější nabídku ve výši 1.210.000,- Kč
bez DPH podala ﬁrma Kovoslužba OTS, a.s., Tovačovského
2/92, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 25103709.
28/17 Projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad (rozvahu, výkaz
zisků a ztrát, přílohu)
AKTIVA = PASIVA
312.610.384,87 Kč
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 výnosy
34.839.523,53 Kč
náklady
15.064.264,20 Kč
Výsledek hospodaření
+19.775.259,33 Kč
29/17 Projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2016 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Příjmy
50.033.030,31 Kč
Výdaje
47.688.313,41 Kč
Výsledek hospodaření
2.344.716,90 Kč
30/17 Schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
31/17 Projednalo dopracované variantní řešení úpravy křižovatky
před OÚ.

Usnesení Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 6. 9. 2017 od 18 hod.
v přísálí kulturního domu v Želči.
32/17 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
33/17 Schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory sloužící
podnikání ( zádveří, čekárna, kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže, kadeřnictví, sklad, WC + ZTP, WC zaměstnanci,
úklid ) o rozloze 109 m2 v přízemí budovy obecního úřadu
Želeč č.p. 26, parc. č. 14, katastrální území Želeč u Tábora.
34/17 Schvaluje členy komise pro přípravu výběrového řízení a výběr nájemce nebytových prostor v č.p. 26 ve složení: Marcela Novotná, Ing. Luboš Rypáček, Šárka Hrušková, Dagmar
Lanžhotská, Ladislav Stejskal

35/17 Schvaluje navýšení dotace spolku TJ Sokol Želeč o 25.000,- Kč
a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/2017 s příjemcem dotace TJ Sokol Želeč, Želeč 240, 391 74 Želeč.
36/17 Schvaluje ﬁnanční dar ve výši 60.000,- Kč Denise Švecové, Želeč 102 na podporu účasti na cyklistických závodech.
37/17 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
38/17 Schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Želeč o 70.000,-Kč.
39/17 Neschvaluje žádost pana Vavříka o odkup části obecního
pozemku u bývalého kina.
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Historie Betlémského světla

Snahou každého světla je
prozářit tmu … Takhle nějak
si to museli říkat i pracovníci
rakouského rozhlasu v Linci,
když v roce 1986 přemýšleli,
jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou
Světlo ve tmě. Mohla je také
inspirovat pověst italského
města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–
1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali
válečnou výpravu do Palestiny
a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jerusalém
– rodiště a hrob Ježíše Krista.

Podle červených křížů, které
si připevňovali na oděvy, se
jim proto začalo říkat „křižáci“.
Dalo se na ni najmout i několik
mládenců z Florencie. Jeden
z nich při odjezdu přísahal, že
když výpravu přežije a vrátí
se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného
světla, které hoří v betlémské
basilice. Málokdo mu tehdy
věřil. Po několika letech, těsně
před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav,
v jejichž čele šel jeden s hořící
svící. Těžko v nich Florenťané
poznávali svoje syny, kteří před
lety odešli z domova do války
proti mohamedánům. Všichni
ale přísahali, že plamínek na
svíci, kterou nesli, je skutečně
přímo z Betléma. Ochránili ho
v každém počasí, vezli ho po
souši i po moři, jen aby splnili
svůj slib. Ve středověku to tak
bylo první a zároveň poslední
Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit
před Vánocemi do Rakouska
světlo z Betléma jako poděko-

vání těm, kteří ochotně a rádi
přispějí nějakým způsobem
postiženým dětem. V té době
nikdo z nich ovšem netušil, že
za pár let se z tohoto nápadu
zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými
dětmi, protože sbírka Světlo
ve tmě byla určena především
pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a tak
se pracovníci rozhlasu obrátili
se svojí žádostí na leteckou
společnost AUA a cestovní
kancelář Raiﬀeisen. Tak bylo
zajištěno, že jedno dítě a malý
televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma.
V té době však ještě v důsledku politických situací bylo
zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi
tak dbající na bezpečnostní
opatření, jako je právě Izrael.
Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše
zvládnout včas. A tak od roku
1986 se začala novodobá éra
dovozu Betlémského světla.

Dětský klub Jája

Sdružení Želečský spolek s podporou obce Želeč vás srdečně
zve do dětského klubu Jája.
Již od roku 2013 se v klubovně
mladých hasičů KD Želeč pravidelně každé úterý dopoledne mezi 8 a 11:30 schází děti
se svými rodiči.
Děti si mohou společně pohrát a s Kašpárkem se naučit
písničky a říkanky, zatímco rodiče si mohou popovídat a vypít kávu či čaj.
V loňském roce se rozběhla dílna “Vyrábíme společně“, kde si
rodiče spolu s dětmi mohli pro-

věřit své dovednosti a domů si
odnést nejen originální dílo, ale
také krásný zážitek ze společného tvoření. Na tuto dílnu se
můžete těšit i tento rok, a to
každé první úterý v měsíci. Jako
každý rok bude pro vás také
před Vánoci připravena vánoční
dílna, kde si budete moci vytvořit vlastní vánoční výzdobu.
Můžete se také těšit na společné výlety. Minulý rok byl
zakončen výletem do ZOO Větrovy, kde si to děti i maminky
moc užily. Přesné termíny výletů na rok 2018 s podrobnějšími

K nám se Betlémské světlo
dostalo po pádu čtyřicetileté
komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé
putovalo v prosinci 1989 až
pod sochu sv. Václava v Praze.
Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde
ho rakouští skauti a skautky
předají skautským delegacím
z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti
a skautky z Brna.

Kam pro
Betlémské světlo?
Do želečské kapličky
v pátek dne 22. 12. 2017
od 17:00.
Vyzvednout si ho může
každý. Již tradičně nám jej
přivezou skauti a skautky
z Plané nad Lužnicí. Těšit
se můžete i na doprovodné
akce – děti si např. mohou
na poslední chvíli ještě vyrobit malý dáreček nebo ozdobu na stromeček.

Najdete nás na
youtube

informacemi budete moci najít
na webových stránkách www.
zelecskymdetem.cz a na facebooku https://www.facebook.
com/zelecsky.spolek/.
Pokud by vás cokoli zajímalo,
měli jste nápad nebo připomínku 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.
Jarka Hrdličková
a Pavlína Novotná

Rádi byste si připomněli některé události z naší obce,
ať už ze současnosti, či z let
dávno minulých? Pak právě
pro vás jsme připravili obecní
videogalerii na serveru youtube.com. Tuto galerii bychom
rádi průběžně doplňovali
o nová videa spojená s naší
obcí. Odkaz naleznete v hlavním menu na našem webu
www.obeczelec.cz (menu „Videogalerie“).
Pokud vlastníte další videa zachycující dění v Želči či Bezděčíně, o kterých si myslíte, že by
bylo vhodné se o ně podělit
s ostatními, budeme rádi, když
nám napíšete na rypacek@
obeczelec.cz a domluvíme se
na jejich zveřejnění.
Děkujeme a přejeme vám příjemnou zábavu při sledování,
sdílení a lajkování :-)
Luboš Rypáček
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Začali jsme psát další kapitolu ochotnického divadla v Želči

Je sobota 29. dubna 2017, sál
kulturního domu je naplněn
do posledního místa návštěvníky všech věkových kategorií,
zhasínají světla a na pódiu se
po více než 25 letech začíná
opět psát další kapitola ochotnického divadla v Želči.

Ano, po několikaměsíčních
přípravách a zkoušení se nám
podařilo uskutečnit to, co jsme
dlouhou dobu plánovali. Ne
náhodou jsme jako první kus
zvolili pohádku Jak rozesmát
princeznu, která se nejenom
v Želči v minulosti úspěšně
hrála. Z reakcí publika bylo
zřejmé, že dorazili mnozí, kteří si ji z dob dávno minulých
ještě dobře pamatovali. Bylo
pro nás rovněž velmi příjemné
a vážíme si toho, že se na naši
premiéru přišli také podívat
mnozí bývalí členové želečského divadla, z jejichž výkonů, díky dobovým záznamům,
jsme čerpali zkušenosti a inspiraci. Je nutno podotknout,
že nám svými skvělými výkony
nastavili laťku hodně vysoko!
První důležitý krok v obnovení
divadelní tradice máme tedy

za sebou. Jsme moc rádi a děkujeme ještě jednou všem, kdo
jste se na nás přišli podívat, za
vaše pozitivní reakce – byla
to pro nás obrovská odměna
a současně výzva a závazek
v této činnosti pokračovat.
Nabiti energií a novou motivací po úspěšné premiéře
jsme tedy po letní přestávce
započali s přípravou nové sezóny, kdy prvním úkolem byl
výběr další hry. Tento úkol
jsme úspěšně dokončili a již
nyní vám můžeme prozradit,
že se můžete těšit na další
úsměvnou pohádku nejenom
pro děti! Pokud nám půjde
vše podle plánu, rádi bychom
vás přivítali na premiéře této
hry na jaře roku 2018. Věříme,

Když divadlo pomáhá

Kromě dubnového premiérového představení pohádky
Jak rozesmát princeznu v Želči
jsme tento divadelní kus sehráli ještě v květnu v Kulturním
domě Národ v Soběslavi. Ptáte
se, proč právě tam? Důvodem
bylo naše propojení se soběslavským sdružením I MY, jež
pomáhá rodinám dětí s postižením a s ohroženým vývojem
v Jihočeském kraji (více na
www.imy-sdruzeni.cz). Veškeré vybrané dobrovolné vstupné jsme věnovali na podporu
jejich fungování.

že opět přijdete a budete spokojeni – my pro to uděláme
maximum!!!
Luboš Rypáček

Krampus-čerti
míří do Želče
Bojíte se rádi? Pak se těšte na
pondělí 4. prosince 2017, kdy
do Želče dorazí skupina třinácti opravdových čertů doprovázená anděly! Svoií pekelnou
show roztočí v 18:00 na návsi.
Přijďte zažít tuto jedinečnou
událost na vlastní kůži!

Soběslavský Národ se nám
bohužel nepodařilo naplnit do
posledního místa, jak bychom
si přáli, přesto jsme snad Kláře Csirkové a všem ostatním
z I MY udělali radost. Každopádně bychom chtěli v této

formě podpory v budoucnu
pokračovat. Budeme rádi,
když svou účastí na těchto našich představeních přispějete
k podpoře dobré věci. Děkujeme.
Luboš Rypáček

Eliška Míšková

8

Předprodej vstupenek
na Footfest 2018 zahájen!
Událost léta 2018 odstartovala své přípravy. Line-up Footfestu už se pomalu začíná plnit a je evidentní, že tenhle
ročník to bude opravdu ve velkém stylu. Tři stage, čtyřicet českých i zahraničních kapel napříč všemi hudebními
žánry, originální doprovodný program nejen pro dospělé, ale i pro děti, profesionální tým moderátorů, bohatý
catering včetně nejrůznějších drinků, koktejlů a dobrot.
Footfest 2018, to je přestup do vyšší ligy se vším všudy.
A proto pokud už teď víte, že chcete být u toho společně
s námi, není čas na dlouhé přemýšlení a je třeba jednat.
Od 1. listopadu 2017 zahajujeme první vlnu předprodeje vstupenek. Permanentky za zvýhodněné ceny bude
možné objednat na stránkách www.footfest.cz do konce letošního roku nebo případně do jejich vyprodání.
Novinkou jsou VIP permanentky, které zajistí svým majitelům velkokapacitní stan s pevnou podlahou, barem,
vlastním WC anebo třeba nápoji do skla. Další novinkou
bude speciální edice permanentek, podepsaná přímo od
členů jednotlivých kapel.
Footfest 2018 to je kultura, sport, zábava a nespočet
nevšedních zážitků. Footfest 2018 to je přestup do vyšší
ligy!
Mezi již potvrzené kapely pro FOOTFEST 2018 patří například NO NAME, HARLEJ, PIPES AND PINTS, BUTY, DIVOKEJ BILL nebo TRAUTENBERK.
Pro více informací sledujte www.facebook.com/footfestZelec nebo www.footfest.cz.

U nás ...

Přiláká nová knihovna
nové čtenáře?

Před rokem jsem psala
o knihovně, která po dobu
rekonstrukce budovy obecního úřadu fungovala v místní
základní škole. Nyní se pobyt knihovny ve škole chýlí
ke konci a knihovna se vrací
zpět na OÚ do původního
prostoru. Knihy z tělocvičny,
které tam rok v krabicích odpočívaly, jsou již pěkně jedna
po druhé omyty a umístěny
v nových regálech, kterými je
knihovna vybavena. Ze starého zařízení knihovny zbyly jen
knihy a knihovnice, jinak je
vše úplně nové.
Nové je i uspořádání knih
v knihovně, což je dáno právě
novým vybavením. Protože je
v nových regálech více místa,
jsou knihy uspořádány přehledněji, a tak si čtenáři budou snáze vybírat knihy svých
oblíbených autorů anebo
objevovat další autory, kteří

se oblíbenými stanou (nebo
také ne).
Otvírací doba je stejná jako
v předešlých letech a to dvakrát týdně – v pondělí od
16.00 do 18.00 a ve středu od
16.00 do 19,00 hodin.
V letošním roce chodí do
knihovny méně čtenářů než
v předchozích letech. Doufám, že je to tím, že v náhradním zařízení bylo méně knih,
a tak byl omezený výběr, a že
se s návratem do budovy OÚ
navrátí i čtenáři, kteří tento
rok vynechali, a že přijdou do
nové knihovny i noví čtenáři.
Těším se na vás na všechny.
Přijďte si novou knihovnu
prohlédnout a domů třeba
půjdete s vypůjčenou knížkou,
která vás pobaví a pomůže
projasnit dlouhé tmavé podzimní a zimní večery.
Vaše knihovnice
Jaroslava Hrdličková

Nově narození

Sportovní ples
se vrací!

Kubatá Miriam
17. 1. 2017
Šimák Jan
23. 1. 2017
Oubramová Amálie 4. 3. 2017
Houdek Robin
14. 3. 2017
Nápravníková Melissa
19. 3. 2017
Šedivá Karolína
8. 4. 2017
Knapp Lukáš
13. 7. 2017
Holoubek Ondřej 2. 8. 2017
Hluchý Jiří
7. 9. 2017
Prágr Marek
11. 9. 2017
Tomečková Adéla 13. 9. 2017
Háková Kristina
14. 9. 2017
Volková Veronika 18. 9. 2017
Kálal Filip
26. 9. 2017

Odešli z našich řad
Doudová Anna
4. 1. 2017
Pechoušová Marie 28. 6. 2017
Raková Věra
23. 9. 2017

Po mnohaleté odmlce se můžete opět těšit na sportovní ples,
který se uskuteční v sobotu
13. ledna 2018 v Kulturním
domě v Želči. O hudební produkci se postará oblíbená
kapela Happy Band. Bohatá
tombola a pestrý doprovodný program je samozřejmostí!
Zbývá tedy už jen poznamenat
si do svého kalendáře kulturních akcí ! Těšíme se na vás!
Vojta Slaba
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Rybářský kroužek
Ve školním roce 2016–2017 byl
opět otevřen Rybářský kroužek
pro děti od 7 do 15 let. Navštěvovalo ho 11 dětí, které po
absolvování písemného testu, praktické zkoušky a ústní
zkoušky získaly Rybářský lístek.
Na kroužku se děti učí rybářský
řád, poznávání běžných druhů ryb v našich vodách a jejich anatomii, lovné míry ryb
a doby jejich hájení, jak šetrně
zacházet s rybou, co vše by měl
mít správný rybář za vybavení
s sebou u vody (rybářské nářadí – pruty, navijáky, vlasce, háčky, obratlíky, podběrák, vezírek,
splávky, vidličky, číhátka, pean,
metr, psací potřeby), druhy
nástrah, návnad a rozdíly mezi
nimi, lovné metody (přívlač,
položená, plavaná, feeder …).
3. června 2017 se konaly Dětské rybářské závody na Rybní-

ku LUMHÁREK. Počet závodníku se zastavil na čísle 21. Děti
začaly soutěžit v 7:30 a konec
závodu se blížil k poledni.
Všechny závodníky je potřeba
pochválit za ukázněné chování
v době závodu a vyzdvihnout
jejich snahu, přesto vítěz může
být jen jeden a to v tomto případě byl Prokop René s celkovým počtem chycených centimetrů 1031, druhý skončil
Adam Trešl s počtem 813 cm
a třetí Miroslav Kravar s celkovým počtem 421 cm. Samozřejmě nechyběla ani cena pro
největší rybu v podobě dortu,
kterou získal absolvent kroužku Jaroslav Hejný. Chtěl bych
i poděkovat sponzorům a zástupcům Rybářského spolku
LUMHÁREK, že se akce povedla a mohla se vůbec uskutečnit. „PETRŮV ZDAR“

Obdarujte
své blízké dárkovým
voucherem
do restaurace Na Staré
Nevíte si rady s tím, jak potěšit své známé?
Pak vám nabízíme možnost vystavení dárkového
voucheru v libovolné částce na naše služby v restauraci
Na Staré v Želči – v případě vašeho zájmu se na nás
obraťte. Děkujeme

Stanislav Míšek

Rybářský spolek „Lumhárek“

PC kurzy v naší obci?
Rybářský spolek byl založen
v roce 2004. V dnešní době
má pouze šest členů s předsedou spolku Milanem Břendou.
Spolek se stará o zvelebování
prostředí rybníku Lumhárek
a jeho okolí – v této činnosti musíme poděkovat i nečlenům spolku a obci Želeč.
V letošním roce se na rybníku Lumhárek pořádaly dvoje
rybářské závody, a to dětské
a dospělé. V dospělých závodech byla kapacita lovných
míst v plném počtu (35 lovných míst) obsazena. Samozřejmostí byly trofeje a ceny

pro první tři místa a největší
úlovek.
Obsádka rybníka se v tomto
roce rozrostla mimo kaprů
i o amury, jesetery, líny …
Rybářský spolek vydává povolenky k lovu na rybníku, a to
denní, víkendové a roční. Do
příštích let se počítá s nárůstem nabídky povolenek. Některé úlovky jsou z řad trofejních.
Pokud máte zájem o více informací, navštivte www.lumharekcz5.webnode.cz.
„PETRŮV ZDAR“
Rybářský spolek Lumhárek

Počítač … mnozí z nás si už
nedokáží život bez tohoto
zařízení představit. Někdo ho
potřebuje ve svém pracovním
či soukromém životě více, někdo méně. Někdo je v jeho
obsluze zdatný, pro někoho je
práce s ním noční můrou…
Vzhledem ke skutečnosti, že
se občas někteří z vás obrace-

jí na obecní úřad s dotazem,
zda by nebylo možné zorganizovat nějaké PC kurzy v naší
obci, rozhodli jsme se, že se
o to minimálně pokusíme!.
Pokud tedy patříte do skupiny uživatelů / neuživatelů,
kteří by se rádi naučili základy
ovládání počítače, či se trochu zdokonalili v práci s ním,
napište na email rypacek@
obeczelec.cz, popř. zavolejte, nebo osobně zajděte na
obecní úřad. Podle případného zájmu a konkrétních
požadavků bychom zkusili
připravit náplň kurzu, jež by
odpovídala potřebám přihlášených zájemců.
Luboš Rypáček
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Bezděčínské SDH opět nezahálelo

Jako každý rok byla hasičská
sezóna 2017 ve Sboru dobrovolných hasičů v Bezděčíně
dlouhá a plná zážitků. Každoročně zahajujeme sezónu
tradičním hasičským plesem,
který se letos konal 21. ledna.
Kapela Hořičanka k nám přilákala okolo 120 lidí, což je tradiční průměrná návštěvnost
na našich plesech. V lednu
se také u nás konalo předání
poháru pro vítěze Putovního
poháru okresu Tábor v požárním útoku pro rok 2016 – zde
jsme v kategorii mužů získali
prvenství a bezděčínské ženy
byly na druhém místě.
S příchodem jara začala také
příprava našich družstev na
hasičskou sezónu. Cílem byla
účast v základním kole soutěží
v požárním útoku a také soutěže v rámci Táborské hasičské
ligy. Také se náš sbor přihlásil
k pořadatelství hasičské soutěže zařazené do Táborské hasičské ligy a pořádání mu bylo
svěřeno. Premiérový ročník
Táborské hasičské ligy se konal
„Pod lesíkem“ v neděli 20. srpna, což bylo (nikoliv náhodou)
den po lize v Želči. V rámci
příprav na tuto akci proběhla
na sportovišti spousta úprav
– stavba nové startovní čáry
a vyrovnání rozběhu k základ-

ně, stavba mostu přes potok
spojující sportoviště s parkovištěm, vysečení celého areálu a dorovnání parkoviště,
vykopání latrín atd. Jelikož to
byla první takto velká hasičská
soutěž, kterou sbor pořádal,
napětí a starosti byly na místě.
Nicméně díky práci všech aktivních členů sboru, obětavosti a desítkám hodin strávených
prací a zařizováním, se nemožné stalo skutečným a soutěž
proběhla bez jediné chybičky
a bez jediného problému. Velké díky patří hasičům ze sousedního Skrýchova, kteří se
také na průběhu akce podíleli
a tímto jim děkujeme. Poděkování patří také sponzorům
našeho sboru a samozřejmě
Obci Želeč. Na soutěži se líbilo také zástupcům Táborské
hasičské ligy a také všem soutěžícím a s trochou nadsázky
lze soutěž hodnotit jako jednu
z nejlepších na okruhu Táborské hasičské ligy pro rok 2017.
Chvála také patří bezděčínským ženám, které se umístily
na 4. místě v celkovém hodnocení Táborské hasičské ligy
a při vyhlášení, které se konalo 7. října v Malšicích, bylo co
hodnotit a na co vzpomínat.
Sbor by rád i v roce 2018 navázal na skvělou práci v rámci

Táborské hasičské ligy a bude
opět žádat o pořadatelství
soutěže.
Sbor také splnil své závazky
vůči Okresnímu sdružení hasičů v Táboře – rozhodčí našeho
sboru se zúčastnili okresního
kola soutěže konaného ve
Veselí nad Lužnicí a to včetně
měření disciplíny 100 m překážek žen časomírou. Dalším
závazkem bylo konání soutěže v požárním útoku v rámci
Putovního poháru okresního
sdružení v Táboře, která se konala 16. září v Bezděčíně. Na
tuto soutěž již tradičně jezdí
menší počet družstev, proto
jsme se snažili soutěž něčím
ozvláštnit – mimo kategorie
do okresního poháru se soutěžilo v kategoriích určených
pro starší stroje, tedy PS12
a PS8. Aby toho nebylo málo,
proběhl první ročník „Bezděčínského trojboje“, který zahrnoval soutěž v nabírání do
savic, motání hadic a pivní
štafetu. Výsledkem bylo velice
zábavné odpoledne, a i když
nám počasí nepřálo, tak pohled na borce a borkyně, jak
pijí studené pivo „na ex“, každému zvedl náladu. I celkové
výsledky Putovního poháru
okresního sdružení dopadly
příznivě pro naše barvy – jak
družstvo mužů, tak družstvo
žen obsadilo druhé místo
v celkovém hodnocení.
Pár slov musím také věnovat
mladým hasičům. I letos se
nám sešlo pár „dítek školou
povinných“ a jejich vedoucí
se jim věnovali a zúčastnily
se několika soutěží. Také jsme
pro mladé hasiče připravili hasičskou soutěž, která se konala 17. září v Bezděčíně. Účast
nebyla vůbec špatná a naši
hasiči kategorie mladší žáci

domácí soutěž vyhráli. Také
se starší žáci z Bezděčína společně se staršími žáky ze Želče
zúčastnili podzimního kola hry
Plamen, které se konalo 7. října ve Slapech. Že jsou mladí
hasiči důležitou součástí sboru, se již ukazuje několik let –
někteří ze starších žáků již dovršili věk patnácti let a posílili
řady družstev dospělých.
Sezónu sbor zakončil tradičně
„Dostřiknou“, která se konala 21. října v Bezděčíně a to
již pošesté za sebou. Od šesti
hodin večer se konala soutěž
v požárním útoku, od osmi potom zábava v kulturním domě
– letos s kapelou Marathon
z Dolního Bukovska. Nejlepšími
borci v požárním útoku se stali
muži z Rybovy Lhoty-Ústrašic
a ženy ze Slap. Následně jsme
vše řádně zapili, jak se na hasiče sluší a patří.
Závěr roku patřil a bude patřit
i letos dalším akcím nejen hasičským, za zmínku stojí divadlo, zábava s kapelou Parkán
ze Strakonic, výroční valná
hromada sboru, rozsvěcení
stromečku a Silvestr. Protože
nejen hasit je naším posláním,
ale také udržovat kulturní život v obci – doufáme, že se
nám to i trochu daří. I letošní
celý rok jsme provozovali hasičskou klubovnu a zajišťovali
nejednu akci pro širokou veřejnost, ať už plesy, zábavy,
schůze nebo svatby.
Když se podívám do budoucna, rok 2018 bude v lecčem
stejný, chceme navázat na
skvělou práci v roce letošním
a uspořádat alespoň stejné
množství akcí, soutěží, plesů
či zábav, dále vzdělávání členů sboru v rámci zásahové
jednotky a školení rozhodčích
atd. Chtěl bych jménem sboru
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poděkovat Obci Želeč, která
nás každoročně podporuje
a umožňuje nám fungování
a udržování požární techniky, dále všem našim členům,
příznivcům, sponzorům, novým přátelům a všem, kteří
fandí požárnímu sportu, také
lidem, kteří ocení naší práci
a podporují nás. Děkujeme
a věříme, že tomu tak bude
i nadále, a že svatý Florián jakožto patron všech hasičů nás
bude ochraňovat a že požární
stříkačky vytáhneme jen při
soutěžním klání. Ohni zmar,
hasičům zdar!
Velitel SDH Jan Čížek

Úspěchy mladých hasičů se množí!

Rok 2017 byl pro naše mladé hasiče ve stavu neměnném. Soutěží se pravidelně
zúčastňovalo jedno družstvo
mladších žáků a jedno družstvo starších žáků, kteří soutěžili v týmech se závodníky
z Bezděčína, Plané nad Lužnicí
a Malšic.
V letošním roce jsme absolvovali několik soutěží. Ve všech
pohárových soutěžích jsme se
umístili do první desítky, bylo
tam i několik medailových pozic.
• 22. 4. 2017 Mladá Vožice
– netradiční útok. Děti zde
rozhazují hadice a překo-

•
•

•
•

návají překážku. Na konci je
však čeká odměna v uhašení pravého ohně.
6. 5. 2017 Bechyně
14. 5. 2017 Jarní kolo hry
Plamen – 2. část soutěže
na okresní úrovni. Na této
soutěži kromě klasického
požárního útoku musí děti
překonávat překážky (kladinu, žebřík, lehkoatletickou
překážky, břevno,…) a to
podobě štafety 4x60 a štafety CTIF. Starší kategorie se
pak ještě účastní požárního
útoku CTIF.
27. 5. 2017 Oltyně
24. 6. 2017 Slapy

• 3. 9. 2017 Želeč – Na domácí soutěži se děti utkaly
s ostatními družstvy a to ve
všech možných kategoriích (Přípravka, Mladší žáci,
Starší žáci). Přípravka (Nella
Ottová, Natálie Ottová, Julie
Houdková, Vojtěch Ryšavý, Štěpán Bučinský) se na
své první soutěži umístila
na krásném druhém místě.
Mladší žáci (Jakub Bučinksý, Jindřich Ryšavý, Radovan
Hlaváč, Marie Houdková,
Tereza Komarovová, Natálie
Marunová a Adéla Míšková) skončili na krásném 5.
místě s výsledným časem
23,69. Starší žáci (Jaroslav
Šerý, Michal Šerý, Nikola
Hněvkovská, Ester Mares,
Sára Čížková, Nela Čížková,
Jan Drastych) skončili na 4.
místě s časem 21,85.
• 16. 9. 2017 Bezděčín – umístění bylo pro naše nejmenší
opět na medailových pozicích a to první místo a starší
žáci na místě třetím s časem
sestřelení první proudu (Zuzana Houdková) něco málo
přes 19 vteřin a s výsledným
časem 22.04.

• 7. 10. 2017 Podzimní kolo
hra Plamen – 1. část soutěže
na okresní úrovni. Soutěží
se v pětičlenných hlídkách
a to v závodě požární všestrannosti a štafetě dvojic.
Zde děti absolvují 2 až 3 km
běhu podle kategorií. Na
trati je 5 stanovišť (střelba,
požární ochrana – určování značek a co se čím hasí,
topograﬁe – určování topograﬁckých značek a azimutu, překonání překážky
v podobě lana, zdravověda,
uzle). Želeč se zúčastnila se
dvěma hlídkami – kategorie
mladší (Marie Houdková,
Adéla Míšková, Michaela
Hrdličková, Jakub Bučinský,
Jindřich Ryšavý) a starší kategorie (Jaroslav Šerý, Michal Šerý, Ester Mares, Ondra Podzimek, Nela Čížková).
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 6.–13. 8. 2017. Téma
bylo „Z pohádky do pohádky“.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem vedoucím a i dětem, byli
úžasní! V roce 2018 se tábor
bude konat znovu v podobném termínu.
14. října se konal ve spolupráci s SDH Malšice zájezd
do Karlových Varů na „Svět
Záchranářů“, zde si mohli děti
vyzkoušet nejmodernější dopravní hřiště v ČR a odborníci
jim vysvětlili práci všech záchranných složek.
„OHNI ZMAR“
Eliška Míšková
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SDH Želeč má za sebou další aktivní rok

Rok se s rokem sešel a tak je
třeba zhodnotit uplynulý rok.
První akcí roku 2017 bylo
uspořádání hasičského plesu.
K poslechu a tanci hrála skupina Božejáci.
První soutěží roku 2017, které
se SDH Želeč (muži) zúčastnilo,

se stala 15. dubna velikonoční
soutěž ve Zdešově, okr. Jindřichův Hradec. Ženy ze Želče vyrazily na svoji první soutěž začátkem května do Bechyně, kde
obsadily 4. místo. Koncem května proběhla okrsková soutěž
okrsku Želeč v Bezděčíně, kde

se zúčastnilo jak mužské, tak
ženské družstvo, bohužel ani
jedno družstvo nevybojovalo
účast do okresního kola, které
se konalo ve Veselí nad Lužnicí.
Ročník THL 2017 zahájili muži
i ženy noční soutěží v Tučapech, kde se ženám podařil zaběhnout nejlepší požární útok
sezóny 2017 s časem 22,09 s.
Dále se jak muži, tak ženy zúčastňovali dalších soutěží zařazených do THL (muži THL Krátošice, Řepeč, Bezděčín, Zhoř
a ženy THL Bezděčín a Zhoř).
Vrcholem sezony bylo uspořádání 17. ročníku soutěže „O pohár starosty obce Želeč“, která
byla zařazena do seriálu soutěží THL 2017. Zde muži Želeč
zaběhli svůj nejlepší čas letošní
sezony 18:92 s. Na této soutěži také padl rekord THL, jehož

hodnota je 15:95 s, zasloužili
se o něj muži z SDH Krotějov
sport.
10. května se SDH Želeč, za
pomocí obecního úřadu, podařilo zorganizovat první pivní
slavnosti v Želči, kde se sjely
pivovary z okolních obcí (Obora, Hlavatce a Veselí nad Lužnicí). Dále se SDH Želeč podílelo na organizaci srazu Želčí,
které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti 12. srpna 2017.
29. října se jednotka SDH Želeč podílela na odstraňování
následků po silném větru.
A to je ve zkratce z uplynulého
roku vše. Na závěr vás SDH Želeč srdečně zve na hasičský ples,
který se bude konat 17. února
2018, k poslechu a k tanci bude
hrát skupina Božejáci.
Jakub Houdek

Prodloužená s Černovickou dechovkou

V rámci festivalu dechových
hudeb „Kubešova Soběslav“,
byla pořadatelem vyslána 15.
července na vesnické vystoupení v Želči Dechová hudba
Jižani řízená kapelníkem Miroslavem Dvořákem. Takové

setkání s dechovkou a lidovou
písničkou je již tradiční a neslo
názvem 11. kubešovská Želeč.
Jako minulý rok bylo pořádáno na paměť zakladatelky
těchto akcí, bývalé starostky
Ing. Dagmar Čaňkové, velké

milovnice a propagátorky dechové hudby. Z jejího podnětu hrála prvně u kapličky
v roce 2007 dechová hudba
Vysočinka z Humpolce. Do
letošního července se festivalu v Želči účastnilo dvanáct
kapel včetně dvou zahraničních.
Pro kapely vysílané na vesnice platí přísná pravidla. Jedno
z nich je, že mohou hrát jednu
hodinu, prý aby diváci mohli
přejet na náměstí do Soběslavi. V Želči však divákům hodina nestačí a chtějí se při dobré muzice bavit déle. Obecní
úřad jim vyšel vstříc a na
„prodlouženou“ pozval lidové
muzikanty-Černovickou dechovku. Pozoruhodné bylo, že
černovičtí muzikanti nastoupili bez velkých příprav a bez
mikrofonů a okamžitě počali
hrát. Kapelník do programu
zařadil jak známé lidové písně,
tak nově nahrané na CD. Vedle

příjemného prostředí a ochotné obsluhy si posluchači chválili přiměřenou hlučnost, která
se stává pomocí mikrofonů
nepříjemnou. Také spokojení
byli zpěváci i muzikanti, neboť
před zcela zaplněným sálem
se dobře účinkuje.
Černovická dechovka má více
jak 80 letou tradici a sdružuje
muzikanty z Černovic a okolí.
V minulosti se účastnila mnoha festivalů a přehlídek DH
u nás i v zahraničí (Vejvodova
Zbraslav, Kubešova Soběslav,
Hasičský festival v Pelhřimově, zahrála si i v Německu a ve
Švýcarsku).
OÚ Želeč předpokládá, že ve
spolupráci s MěKS Soběslav,
bude v příští roce odpolední
setkání s dechovkou opět připravovat a také bude požadovat, aby účinkující kapela hrála
déle než jednu hodinu, podle
zájmu diváků.
František Novotný
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Jak je důležité míti hasiče

V neděli 29. října 2017 zasáhla
mnoho míst naší republiky silná vichřice, naši obec nevyjímaje. Naštěstí nedošlo k žádným významným škodám na
rodinných domech a objektech v naší obci, a především
nedošlo v této souvislosti
k žádným zraněním.
Nejvýznamnější stopu po
sobě zanechal tento živel
v podobě mnoha popadaných
stromů přes komunikace vedoucí z naší obce (především
ve směru na Rybovu Lhotu
a Ústrašice). Rovněž mohutná
vrba na hrázi Želečského rybníka neodolala silnému větru
a padla přes hlavní komunikaci.

V takovýchto situacích, a nejenom v těchto, přichází na řadu
naše jednotky dobrovolných
hasičů. Ti se, na základě oznámení od občanů naší obce,
resp. na žádost Operačního
a informačního střediska HZS
Jihočeského kraje, okamžitě chopily úkolu opětovného
zprůjezdnění dotčených komunikací odklizením všech
padlých stromů.
Všichni věříme, že takovýchto
situací bude vznikat co nejméně, nicméně pokud nastanou, pak je důležité, že se
můžeme spolehnout na pomoc našich akceschopných
jednotek SDH – a za to vám
všem patří VELKÝ DÍK!!!
Luboš Rypáček

Setkání Želčí se vydařilo!

Ve dnech 12. a 13. srpna 2017
proběhlo v naší obci znovuobnovené setkání Želčí. Svou
návštěvou nás poctila více než
šedesátičlenná skupina občanů ze Želče na Hané a Želče
u Žatce.
Hlavní část sobotního programu představoval souboj vesnic, v rámci kterého jednotlivé
týmy poměřily své síly v řadě
zábavných disciplín. Vítězný
pohár si z I. ročníku odvezlo
družstvo Želče na Hané. Večer
pak k poslechu a tanci zahrála
pod širým nebem kapela Happy Band.
Po nedělní prohlídce naší obce
byly u bytového domu zasazeny stromy přátelství – nově

osazené lípy budou trvalou
připomínkou tohoto setkání.
Celý víkendový program byl
zakončen exkurzemi do minipivovarů v Oboře a Hlavatcích.
S ohledem na pozitivní ohlasy
všech zúčastněných věříme, že
se z těchto setkání stane tradice a v následujících letech budeme mít i my příležitost navštívit naše spřátelené obce,
resp. je budeme opět moci
přivítat u nás!
Celá tato akce by se neuskutečnila bez pomoci mnoha zúčastněných, za což všem patří
velký dík! Především pak Vojtovi Slabovi, který byl otcem
této myšlenky a hnacím motorem celého setkání.

Luboš Rypáček

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 5.–8. ledna 2018
bude v naší obci opět probíhat tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá každoročně
Charita Česká republika. Sku-

pinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci pokladniček
organizují jednotlivé místní
charity, často ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám
lidí, a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Tak neváhejme a rovněž přispějme!
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Legendy divadla Semafor v Želči
Nebylo vůbec jisté, zda Jiří Suchý a Jitka Molavcová dorazí
na otevření lednové výstavy
kreseb proslulé dvojice Šlitr/
Suchý do špejcharu. Mrzlo,
bylo kluzko, sněhu po kolena a největší překážka – pan
Suchý měl lednový pracovní
kalendář našťouchaný akcemi
po okraj. Přijal mě vlídně ve
svém pražském bytě, kde mě
spolu s ním vítala obrovská
knihovna a v příjemné atmosféře jeho domova jsme se
nakonec domluvili.
Slíbil jsem mu domácí jitrnice a vynikající pivo ze statku
Martina Nováka, což pro jeho
každodenně střídmé povečeření nepředstavovalo žádnou
svůdnou pobídku. Leč okolnosti nám nahrály, v den vernisáže vystupoval s divadlem
Semafor v Táboře, takže jsme
si ho dokázali na hodinu unést
do špejcharu.
Spolu s Jitkou Molavcovou (bez
hudebního doprovodu) nám

zazpívali tři libozvučné písně
a poté začali vkládat své autogramy do knihy Moment, ostřím tužku. Byla to pro domácí
publikum velká příležitost získat
jejich podpis a tím si zvýšit hodnotu knížky, která navíc vyšla
v malém nákladu, aby se za pár
let stala biblioﬁlským šlágrem.
Fotoaparáty a mobilní telefony jen žhnuly, nalovily spoustu
krásných momentek, které by
jednou stálo za to vystavit.
Musím ještě prozradit, že jsem
po očku sledoval zabíjačkovou
porci na talíři pana Suchého,
který se snažil od nezdravých
pochoutek odvracet tvář, ale
dokázal odolávat malému jelítku a kolečku tlačenky jen
několik minut. A mohl se vůbec ubránit, když paní Molavcové tak chutnalo? Aby na
pohostinnost Obrazárny Želeč
dlouho vzpomínali, zabalili
jsme jim ještě do síťovky na
cestu domů výslužku.
Pavel Šmidrkal

Praha, Paříž, Londýn
ve špejcharu

Oslava pátého výročí Obrazárny Špejchar Želeč vyvrcholila v pondělí 26. června 2017
v 18.00 hodin výstavou díla Karola Molnára, instalované pod
názvem Malíř tří zemí. Autor,
který se narodil v Brezové pod
Bradlom, ale většinu života
prožil v Praze, patřil k oblíbeným stážistům prof. Františka
Kupky v jeho pařížském ateliéru. Molnára Francie mocně
okouzlila, v té době namaloval řadu poutavých obrazů
na téma baletní školy, krajin
s koňmi, sklizně v sadech a vinobraní, kaváren a šantánů.
Vedle olejomaleb to byly také
stovky akvarelů a kreseb.

Po vypuknutí války odplul do
Velké Británie, kde byl včleněn
jako voják do řad čs. obrněné
brigády. Zde vytvořil celý cyklus prací s válečnými náměty.
Bombardování měst, přežívání
ohrožených osob v krytech,
operace raněných, život vojenské jednotky.
Vernisáž ozdobil koncert sextetu
Ústřední hudby Armády České
republiky, který svým rozkazem
vyslal do Želče náčelník Generálního štábu AČR, armádní
generál Josef Bečvář. Ústřední
hudba AČR patří mezi nejlepší dechové orchestry v Evropě
a vystupovala už s velkým úspěchem v mnoha částech světa.
Výstava, doprovozená vydáním knihy, trvala až do 30.
srpna 2017.

Pavel Šmidrkal

Robert Vano zavítá
do Špejcharu
„Před deseti lety jsem fotil Ornellu Mutiovou na nějaký parfém. Ze zvyku jsem se jí zeptal,
kam mám poslat náhledy ke
schválení. Herečka zvedla nechápavě oči a odvětila: Přece vy vybíráte fotku. A když
to bude špatně, bude to vaše
ostuda, protože celý svět ví, že
jsem nádherná.“
Pavel Šmidrkal

Obrazárna Špejchar Želeč
představí v sobotu dne 2.
prosince v 18.00 hod. tvorbu
13 fotografů, kterou osobně
zaštítí světoznámý fotograf
Robert Vano. Výstava mocně
završí páté výročí želečské galerie.
Návštěvníkům zazpívá slavné
muzikálové písně Michaela
Katráková, hosty potěší mistrovy knihy a katalog, vtipně
shrnující příběh jeho života
a Robert Vano bude vyprávět
a rozdávat autogramy v předvečer svých sedmdesátých narozenin až do pozdní noci.

Cvičení
v Bezděčíně
V novém roce 2018 Vás
všechny zvu na pravidelné
cvičení v Bezděčíně na Kovárně, a to vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 18:30 do
19:30. Cvičení je zaměřené
na formování postavy a na
kvalitní protažení těla spojené s příjemnou relaxací.
Jako bonus budeme mít od
ledna k dispozici posilovnu, kterou budeme v rámci
jednotlivých lekcí využívat.
Hezký nový rok 2018 přeje
Tereza Dvořáková
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STO KRÁSNÝCH dětská kniha první republiky

Obrazárna Špejchar Želeč začátkem února 2018 představí sto vybraných dětských
knížek, vydaných u nás v první polovině
dvacátého století. Půjde o kolekci zahrnující říkadla, pohádky, pověsti, humorné
i dobrodružné příběhy. Výběr titulů pro
expozici podmiňovalo přitažlivé zpracování přední strany desek, kvalita a četnost
ilustrací, první vydání a jejich následný
počet, oblíbenost knihy u malých čtená-

řů. Dominovat budou autoři Ondřej
Sekora, Marie Fischerová-Kvěchová,
Jan Karaﬁát, Josef
Lada, Josef Skupa, Josef Čapek,
Zdeněk Burian, Jiří
Trnka i další velká
jména. Výstava by
měla navodit v návštěvnících obdiv a hrdost na tradiční dětskou ilustrovanou knihu, kterou čas proměnil v legendu. Například Broučci Jana
Karaﬁáta mají za sebou v současné době
už 82 různých podob vydání. Dětská kniha
podléhá více opotřebení, takže v tzv. „nulovém stavu“ se jich dochovalo jen málo
a dají se stěží opatřit. Nabídka v antikvariátech slábne postupně několik let a ceny
rostou i díky zájmu ze zahraničí. Kresby

Josefa Lady (za války nabízel obrázky za
potraviny a potřeby k životu, v roce 1947
prohlášen národním umělcem) či Ondřeje Sekory (v roce 1944 nuceně nasazený,
jeho žena byla židovka) patří delší čas
k těm nejžádanějším a sběratelé na jejich
získání vynakládají statisícové částky. Želečská galerie poskytne určitý obraz košatosti publikací věnovaných dětským čtenářům v meziválečném období a umožní
srovnání s dnešním stavem, kdy triumfuje
Krteček Zdeňka Millera, Adolf Born či ilustrátorka Helena Zmatlíková a mnozí jiní,
včetně autorů vítězného tažení komiksů.
Výstava STO KRÁSNÝCH v želečské galerii
představuje „první dárek“ ke stým narozeninám Československé republiky a bude
doprovozena sličnou knížkou shrnující
květy dětské literatury dávných časů, vydanou Novou tiskárnou Pelhřimov.
Pavel Šmidrkal

TDO Lužnice je tu pro vás
Svazek obcí – TDO Lužnice vznikl v lednu
roku 1993 a nachází se na území Jihočeského kraje. Kancelář sídla svazku se nachází v prostorách Obecního úřadu Želeč.
Správní orgány svazku tvoří předseda,
rada a valná hromada.
Svazek obcí – TDO Lužnice v současné
době sdružuje 25 obcí a je tvořen přirozenou spádovou oblastí levobřežního
regionu řeky Lužnice. Zájmové území
svazku se rozprostírá od levého břehu
řeky Lužnice k městu Bechyně na západní straně regionu a Veselí nad Lužnicí na
straně jižní.
Speciﬁcké cíle na lokální úrovni svazku
představují:
• zajištění informační a poradenské činnosti pro občany jednotlivých obcí
v oblasti nakládání s odpady a obaly,
• zajištění sběru vyřazených elektrických
a elektronických zařízení z členských

•

•
•
•
•
•
•

obcí v koordinaci s kolektivními systémy,
provádění poradenské, vzdělávací
a komunikační kampaně zaměřené na
propagaci třídění a recyklaci odpadů
ve spolupráci se systémem EKO – KOM,
a.s. pro naplnění cílů Evropské směrnice o obalech a obalových odpadech,
v dané oblasti zajistit koordinaci vzájemných investičních akcí v zájmovém
území mikroregionu,
sjednotit zájmy místních samospráv ve
vztahu ke státní správě všech stupňů,
zastupování členských obcí při jednání
s třetími osobami ve společných věcech,
ochranu kulturního dědictví a významných krajinných prvků,
propagaci svazku a jeho zájmové oblasti,
vytváření, spravování a zmnožování
společného majetku svazku

Zajímává vás více? Pak navštivte nové internetové stránky svazku TDO Lužnice na
adrese www.tdoluznice.cz.
Ing. František Novák

Statistiky obyvatel

(stav k 6.11.2017, Želeč a Bezděčín dohromady)
Celkem

Průměrný věk

Datum narození
nejstarší -ho

Datum narození
nejmladší -ho

Počet obyvatel celkem

927

37,79

14. 3. 1924

26. 9. 2017

Muži

476

37,46

11. 7. 1924

26. 9. 2017

Ženy

451

38,14

14. 3. 1924

18. 9. 2017

Děti do 15-ti let

196

7,22

12. 3. 2003

26. 9. 2017

Děti do 18-ti let

223

8,3

20. 11. 1999

26. 9. 2017

Starší 60-ti let

206

69,29

14. 3. 1924

28. 10. 1957

Možní voliči

704

47,13

14. 3. 1924

31. 10. 1999
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Úspěch Františka Koudelky Vítání občánků v novém
v olympijském Riu

Rok 2017 se do historie naší
obce zapsal další významnou
událostí – v únoru jsme se
poprvé aktivně zúčastnili tradičního maškarního průvodu.
Jednalo se již o 45. ročník této
oblíbené akce, jejíž pravidelnou zastávkou je i naše obec.
Všem návštěvníkům jsme tak
mohli ukázat, kdo že to vlastně přivezl z olympijského Ria
zlatou medaili v judu!. Pokud jste neměli možnost se

letošních maškar osobně zúčastnit, či si je chcete trochu
připomenout, navštivte naši
videogalerii na www.obeczelec.cz.
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem,
kdo se na přípravách našeho
vystoupení aktivně podíleli.
Věřím, že se nám na tuto aktivitu podaří v dalších letech
navázat.
Luboš Rypáček

Jak již bylo v předchozích
článcích zmíněno, jednou
z významných událostí v tomto roce bylo dokončení rekonstrukce obecního úřadu
a s ním souvisejících prostor.
Výrazných změn se tak dočkala i naše obřadní síň. Jedni
z prvních, kdo si ji mohli prohlédnout, byli naši noví občánci Karolína Šedivá, Ondřej
Holoubek, Jiří Hluchý, Marek
Prágr, Veronika Volková a Filip Kálal, které jsme oﬁciálně
přivítali v naší obci v neděli
12. listopadu 2017.

Svým kulturním vystoupením
tuto akci opět obohatili žáci
naší školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Vladislavy Šimákové, za což bych jim ještě
jednou rád poděkoval!
Foto z této události si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na
www.obeczelec.cz.
Těší nás, že máme opět k dispozici representativní prostory
nejenom pro vítání občánků,
ale i např. pro oddávání budoucích novomanželů, či konání jiných, významných událostí.
Luboš Rypáček
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Želečský spolek – aktivity pro všechny
V lednu letošního roku se občanské sdružení Želečským
dětem přetransformovalo dle
zákona na Želečský spolek.
Hlavní činnosti spolku zůstávají stejné. V minulých letech
jsme se více zaměřovaly na
aktivity rodin, v letošním roce
k nim přibylo i organizování
zájezdů pro seniory. Želečský
spolek spolčuje taktéž Dětský klub Jája a dětské aktivity
v obci Bezděčín.
Ukončily jsme spolupráci s Divadelním spolkem Rubikon
a navázaly spolupráci s Agenturou RichArt, která nám pomáhá spoluorganizovat dětské
akce jako například Karneval,
Dětský den a Čertovskou na-

dílku, na ostatních akcích se
podílejí členové spolku.
V tomto roce jsme přijaly nové
členky, kterými jsou p. Božena
Kadlecová, p. Miroslava Janoušková a Hana Kotrbová,
které se ve velké míře podílejí
na organizování seniorských
zájezdů, dále p. Pavlínu Novotnou, která je spolu s Jaruškou
Hrdličkovou nedílnou součástí
Dětského klubu Jája a p. Marcelu Novotnou pořádající dětské akce v obci Bezděčín.
Stále se nám daří spolupracovat s místní Základní a Mateřskou školou v Želči. Pořádaly
jsme pro ně čtyři školní dětská
představení a čertovskou nadílku.
V letošním roce se konaly tradiční akce pořádané spolkem
a těmi jsou Karneval, Čarodějnické rejdění, Dětský den, Dlabání halloweenských dýní, které se konají už druhým rokem
v Galerii Špejchar, čekají na nás
3. prosince Adventní dílny a 9.
prosince ukončíme rok poslední akcí a tou je Čertovská na-

dílka. Senioři uskutečnili výlety
po Šumavě, navštívili Karlštejn,
vydali se na výlet úzkokolejkou
a vykoupali se v termálních
lázních Gmünd. V listopadu je
čeká ještě jeden výlet po okolí
Táborska. Rodiče s dětmi si užily hudební show Pohádkoland
v Českých Budějovicích. Spolupracovaly jsme i s místním
SDH Želeč, kde jsme zajišťovaly dětské atrakce při Pivních
slavnostech.

Jsem moc ráda, že jsme součástí kulturního dění v obci, za
lidi, kteří nás podporují a fandí
nám. Děkuji za ﬁnanční podporu, která nám dává možnost to všechno dělat a velké
DĚKUJI patří všem, kteří se
podílejí, buď jako organizátoři
anebo jako diváci a účastníci,
protože bez vás by to nedávalo žádný smysl.
Dagmar Lanžhotská

Nenechte si ujít plánované akce
Rok 2017
Karneval s I MY na téma kouzelníci a čarodějky !
• Sobota 25. 11. 2017 od 15:00
• Kulturní dům Bezděčín
Výstava vánočních pohledů
• 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017
• Obrazárna Špejchar
Robert Vano a ostatní, vernisáž výstavy
fotograﬁí „Krajiny světa“
• Sobota 2. 12. 2017 od 18:00
• Obrazárna Špejchar
Dílničky pro děti
• Sobota 2. 12. 2017 od 15:00
• Kulturní dům Bezděčín

Betlémský příběh – muzikálové představení
• Neděle 3. 12. 2017 od 18:00
• Kulturní dům Želeč
Krampus-čerti
• Pondělí 4. 12. 2017 od 18:00
• Náves v Želči
Čertovská nadílka
• Sobota 9. 12. 2017 od 15:00
• Kulturní dům Želeč
Výroční valná hromada SDH Bezděčín
• Sobota 9. 12. 2017 od 19:00
• Kulturní dům Bezděčín
Výroční valná hromada SDH Želeč
• Pátek 15. 12. 2017 od 19:00
• Kulturní dům Želeč

Rozsvícení vánočního stromku
• Sobota 2. 12. 2017 od 17:00
• Park u Kulturního domu Bezděčín
• Vystoupí Hlavatecký pěvecký sbor

Adventní koncert v podání pěveckého
sboru DOMINO
• Neděle 17. 12. 2017 od 16:00
• Obrazárna Špejchar v Želči

Adventní dílna
• Neděle 3. 12. 2017 od 14:00
• Sál OÚ Želeč (tělocvična)

Zpívání koled
• Úterý 19. 12. 2017 od 17:00
• Kaplička v Želči

Rozsvícení vánočního stromu
• Neděle 3. 12. 2017 od 16:30
• Park u kapličky v Želči

Předání Betlémského světla
• Pátek 22. 12. 2017 od 17:00
• Kaplička v Želči

Silvestr 2017
• Neděle 31. 12. 2017 od 19:00
• Kulturní dům Želeč
Silvestr 2017
• Neděle 31. 12. 2017 od 19:00
• Kulturní dům Bezděčín

Rok 2018
Sportovní ples
• Sobota 13. 1. 2018
• Kulturní dům Želeč
Hasičský ples
• Sobota 20. 1. 2018
• Kulturní dům Bezděčín
Myslivecký ples
• Sobota 27. 1. 2018
• Kulturní dům Želeč
Hasičský ples
• Sobota 17. 2. 2018
• Kulturní dům Želeč
FOOTFEST 2018
• 20. – 21. 7. 2018
• Fotbalové hřiště TJ Sokol Želeč
Aktuální informace o kulturních akcích
naleznete vždy na www. obeczelec. cz
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Včelařské ohlédnutí

Vážení čtenáři,
v minulém zpravodaji jsem vás
seznámil s mým náhledem na
včelaření v podmínkách současného způsobu hospodaření v zemědělství. V dnešním
zpravodaji vás poinformuji
o tom, jak se nám včelařům
dařilo včelařit. Stejně jako
pro zemědělce začíná hospodářský rok v měsíci září, tak
i pro včelaře začíná včelařský
rok v srpnu a končí v měsíci
červenci následujícího roku.
I když si s námi nebo spíše se
včeličkami v posledních letech
příroda pohrává a posouvá
nám začátek včelařského roku
spíše na začátek srpna vlivem
stálého oteplování.
Jaký byl uplynulý včelařský
rok? Příznivé bylo konstatování, že laboratorní rozbory
na roztoče Warroa destrukta,
které byly provedeny v měsíci
únoru, dopadly celkem příznivě a úhyny včelstev přes
zimní období nedosáhly ani
3 %. Začátek jara byl spíše rozpačitý. Včely nebyly po zimě
v nejlepší kondici a zdálo se, že

první snůška nebude nejlepší.
V květnu však vlivem příznivého počasí šly rychle do síly
a celý další průběh léta byl pro
včely příznivý. To se projevilo
i v celkově dobré snůšce v letošním roce. Průměrný výnos
medu se pohyboval kolem 30
až 40 kg medu na včelstvo. Ale
nebyl výjimkou i vyšší výnos.
To záleží na způsobu včelaření, typu používaných úlů,
na stanovišti, ale i na samotném včelaři, jak o včely pečuje. K vyššímu výnosu přispělo
trojí vytáčení. V letošním roce
byla stejně jako v loňském
roce medovice. Po prvním vytáčení byla za tři týdny snůška
medovice a pak koncem července třetí vytáčení, které vlivem sucha bylo již slabé. U nás
vytáčený med je květový nebo
medovicový. Květový med získávají včely sběrem nektaru
z květů rostlin. Tento med má
různou barvu od nejsvětlejší až po tmavou podle toho,
z jakých rostlin pochází. Nejsvětlejší jsou medy zpravidla
z květů, které kvetou nejdříve

zjara, tj. zejména z ovocných
stromů a řepky olejné. Tmavší
jsou z lípy, akátů, ještě tmavší
z bílých jetelů. Zpravila platí,
čím světlejší med, tím dříve
krystalizuje. Tady bych chtěl
jen připomenout, že na řepku v oblasti Želče a Bezděčína
včely nelétají a tím je snůška
z této jinak na med výnosné
rostliny minimální (pravděpodobně přidávání do postřiků
v době květu repelentů). Druhou skupinu medu tvoří medovice. Tento med včely získávají
sbíráním sladké lepkavé šťávy
z jehličnatých i listnatých stromů. Tento med je vždy tmavý
a velmi dlouho vydrží v polotekutém stavu, až šest a více
měsíců. V našich oblastech je
žádaný med v tekutém nebo
polotekutém stavu. Proto kupujete-li si med květový starší
tří měsíců v tekutém stavu, je
zpravidla do tekutého stavu rozehřát, což není na závadu, je-li
dodržena správná technologie
rozehřívání. Nejvhodnější je jej
rozehřívat při teplotě kolem
50 °C ve vodní lázni po dobu
dvou hodin. Do pastovitého
stavu se přivede i za jednu hodinu. I když u nás jsou žádány
více tmavé medovicové medy,
a to zejména z důvodu, že
vydrží dlouho v polotekutém
stavu, tak světlé medy jsou
minimálně stejně kvalitní a do
čajů nebo pečiva jsou i vhodnější. Například Skandinávci
požadují jenom světlé medy.

U nás není med nikdy jednosložkový, to znamená že vytočený med je z nektaru jednoho
druhu rostliny. U nás převládají
medy smíšené, to znamená, že
vytáčený med je z více druhů
rostlin. Jednodruhové medy
mohou být tam, kde jsou velké
plochy medonosných plodin
jako například řepky, kde jsou
velké stráně akátu, lipové aleje,
svazenky, bílého jetele a dalších medonosných plodin.
A jaká je členská základna
v naší základní organizaci?
Stav včelařů i počet chovaných včelstev se již po několik
let pomalu zvyšuje. V letošním
roce máme celkem k 1. září 36
včelařů, členů naší organizace,
a 3 včelaře, kteří nejsou členy.
Stav k 1. září je 262 včelstev.
Mimo to je v našem obvodě
28 včelstev včelařů, kteří jsou
členy jiných základních organizací. V letošním roce jeden
včelař zemřel a dva noví včelaři se přihlásili.
Vážení čtenáři, dovolte mi
abych popřál všem našim včelařům hodně úspěchů v novém včelařském roce a vás
ostatní čtenáře bych chtěl
požádat o trochu tolerance
vůči včeličkám, vždyť co je to
stojí námahy, aby mi lidé jsme
si mohli na jejich produktech
pochutnávat. Věřte, že včela se
brání, jen když je ohrožena.
Za základní organizaci
včelařů Želeč jednatel
Václav Rejlek

Projekt EDISON
Stejně jako v loňském roce i letos se ZŠ
a MŠ Želeč společně se ZŠ Malšice zúčastnila projektu Edison, pořádaném mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Navštívilo nás celkem pět lektorů – Ia z Gruzie,
Kamran z Azerbajdžánu, Isidora z Číny,
Kani z Kyrgizstánu a Yusuf z Jordánska.
Prezentace jednotlivých zemí probíhaly při
dopolední výuce, lektoři dětem ukazovali
památná místa a zajímavosti svých zemí,

ukázky byly doplněny hrami, soutěžemi
a tanečky. Výklad probíhal v anglickém
jazyce, několik vybraných slov se naši žáci
naučili i v rodném jazyce našich hostů.
Program byl doplněn odpoledními aktivitami pro lektory. Ve středu byl zorganizován výlet do Tábora, kde měli naši hosté
možnost navštívit husitské muzeum a táborské podzemní chodby. Čtvrtek byl věnován pohybovým aktivitám v ZŠ Malšice,

kde se konalo sportovní odpoledne pro
lektory a žáky našich škol. Celotýdenní
program byl zakončen v pátek, kdy jsme
se s našimi hosty rozloučili a poděkovali
za milou návštěvu.
Velký dík patří také všem hostitelským
rodinám, u kterých byli lektoři ubytováni
a bez kterých by se akce podobného typu
nemohla konat.
Vlasta Atanasová
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Základní škola a mateřská Web Základní a Mateřské
školy v Želči v novém kabátu
škola v číslech
Několik informací
o základní škole ve školním
roce 2017/2018
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 98 žáků.
1. ročník: 22 žáků
2. ročník: 17 žáků
3. ročník: 19 žáků
4. ročník: 21 žáků
5. ročník: 19 žáků.
Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 48 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.
Mateřskou školu v Želči navštěvuje 48 dětí ve dvou 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.
V měsíci září jsme měli na
naší škole mezinárodní projekt EDISON, který byl velmi
úspěšný.

Výsledky zápisu
do prvního ročníku
Základní školy v Želči
V pondělí 10. dubna 2017 se
konal zápis do prvního ročníku základní školy.
K zápisu se dostavilo 27 předškoláků. Do první třídy bylo
zapsáno 22 dětí. Rozhodnutí
o odkladu dostalo na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny a dětského lékaře 5 dětí.

Termíny prázdnin
Vánoční prázdniny: sobota
23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny:
5. 3. – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek
29. 3. 2018

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 bychom chtěli zapojit do
projektu také děti z mateřské
školy.
Mgr. Bc. Petr Cába

V loňském vydání obecního
zpravodaje jsme vás pod obdobným titulkem informovali
o nových internetových stránkách naší obce. V letošním
roce jsme se rozhodli obléci
do nového kabátu i stránky
naší školy.
Do doby redakční uzávěrky
tohoto vydání nebyl nový web

ještě kompletně připraven ke
spuštění, tak vám zde přikládáme alespoň náhled nového
graﬁckého návrhu.
Předpokládáme, že se nám
zprovoznění podaří zrealizovat do konce tohoto roku. Tak
nezapomeňte pak navštívit
www.skola.obeczelec.cz!
Luboš Rypáček

Návštěva partnerské školy v Legionowu
9.–13. října 2017
a po obědě měly možnost
předvést své dovednosti ve
sportovních soutěžích. Karolína Ludikarová byla oceněna
jako vítězka v moderním tanci.
Čtvrteční odpoledne a večer
byl ponechán volbě rodin tak,
aby si je společně užili.
Protože byl celý projekt připraven v jazyce anglickém, ale
i polském, věříme, že nabyté
zkušenosti naše malé studenty
obohatily a budou se dál pilně
cizím jazykům věnovat.
Letos v říjnu jsme již podruhé
přijali pozvání naší polské partnerské školy v Legionowu. Zúčastnilo se ho pět žáků a žákyň
4. a 5.třídy a jedna naše bývalá
žákyně, která nyní navštěvuje
již sedmý ročník v ZŠ v Sezimově Ústí. Byla mladším žákům velkou oporou a pomocí,
jak v překládání, tak ve věcech
organizačních. Dále pak dvě
pedagožky, Mgr. M. Kostečková a Mgr. V. Atanasová.
Pro děti, které byly opět ubytované v polských rodinách,
byl připraven velmi pestrý
a zajímavý program. V úterý

se dozvěděly něco o polské
historii, o vývoji divadla od prvopočátků a večer předvedly
připravené divadelní vystoupení. Nebyly nejlepší, ale sošku za účast si odnesly.
Ve středu si prohlédly novou
i starou část Varšavy. V nedalekém městečku Wilanów
navštívily palác Jana III. Sobieskeho i s jeho přilehlými
zahradami. Je to překrásný
palác, s dobově zachovalým
vybavením, kam kdysi polský
král jezdíval na letní sídlo.
Ve čtvrtek dopoledne se zúčastnily školních workshopů

Mgr. Vlasta Atanasová
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Aktivity v naší mateřské škole

Provoz MŠ začal v roce 1962.
MŠ prošla několika rekonstrukcemi, poslední probíhá
od června 2017.
Tato rekonstrukce zasahuje
i do chodu MŠ. Máme k dispozici menší prostory v budově. Zahrady pro pobyt venku
nelze využívat. Proto volíme
při pobytu venku vycházky
a mladší děti chodí na hřiště
ZŠ. Po rekonstrukci bude mít
MŠ k dispozici 3 třídy.
Současné třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem pro
všechny věkové skupiny dětí
– od 2 do 6 let. V letošním
školním roce navštěvuje MŠ
48 dětí. Jsou rozděleny podle
věku do dvou tříd.
Třída Broučků – 24 dětí ve
věku 2–4 roků (12 dětí dvouletých), třída Včeliček 24 dětí
– ve věku
4–6 let (13 předškoláků).
Každá třída má svůj program,
který je přizpůsobován potřebám dětí. U nových dětí je
uplatňován adaptační režim =
postupné zvykání. Denně jsou
v programu zařazovány pohybové aktivity. Při spontánních
i řízených činnostech děti pracují svým tempem. Mají dostatek času na vlastní hru.

O děti se starají 4 učitelky a 1
pedagogický asistent. O čistotu tříd a přilehlých prostor se
stará provozní zaměstnankyně
(školnice).
Mottem naší MŠ je „Jen si děti
všimněte, co je krásy na světě“.
Společně s dětmi se snažíme
objevovat svět. Toto motto se
nám vcelku dobře daří plnit,
díky každodennímu kontaktu
s přírodou. Při práci se všichni
snaží, aby každé dítě mohlo
rozvíjet své vlohy a schopnosti. Schopnosti, dovednosti, poznatky a postoje si děti
rozšiřují a upevňují pomocí
skupinových i individuálních
činností, které vedou k všestrannému rozvoji dítěte. Děti
se učí toleranci, dodržování
určitých pravidel, žít v kolektivu. Snažíme se děti motivovat k dalšímu poznávání světa
metodou prožitku i určitou
formou sociálního a kooperativního učení.
Cílem pracovníků MŠ je, aby
z MŠ odcházely děti jako
osobnosti co nejvíce samostatné, s vlastním rozumem,
odvážné, zodpovědné, aby
uměly dávat i přijímat a byly
schopné se dále rozvíjet.

MŠ spolupracuje se ZŠ. Během
roku se setkáváme na kulturních akcích. Třídní učitelka se
účastní zápisu do I. třídy a dle
potřeby podává informace
budoucí učitelce budoucích
prvňáčků. Ti navštíví dvakrát
školu a vyzkouší si, jak se budou učit. Se zřizovatelem spolupracuje MŠ prostřednictvím
ředitele ZŠ. Na školské radě si
zástupci předávají potřebné
informace.
Několikrát ročně se konají
v naší MŠ kulturní a vzdělávací akce, které navštěvuje MŠ
Hlavatce. Učitelky obou MŠ
se mezi sebou domlouvají na
spolupráci a předávají si poznatky. Naše MŠ se účastní
různých výtvarných soutěží, v kterých se některé děti
v uplynulých letech umístily
na předních místech a došly
věcného ohodnocení.
Při dnech otevřených dveří si mohou rodiče společně
s dětmi prohlédnout prostory
naší MŠ. Pobyt rodičů v MŠ
umožňujeme též po dohodě
s třídní učitelkou. Na rodičích
záleží, jak chtějí být informováni o vzdělávání svého dítěte.
Nejlépe se osvědčily osobní
pohovory během vyzvedávání
dětí.
Snažíme se děti seznamovat
s lidovými tradicemi. Na Velikonoce a Tři krále chodí starší děti po obci s přáním. Den
matek a Vánoce si připomínáme besídkou pro rodiče, ale
i pro všechny ostatní zájemce.

volíme takovou formu, aby se
děti nebály. Každoročně pořádáme polodenní školní výlet.
Během roku pořádá MŠ několik společných akcí rodičů
a dětí – např. vycházky s plněním úkolů, výtvarné a pracovní
dílny, výukové programy, rozloučení s předškoláky, spaní
ve stanech s večerní hrou na
různé téma.
Pro starší děti je každoročně pořádán plavecký výcvik,
během roku navštíví divadlo
v Táboře (linkovým autobusem) – vše při dopoledním
vyučování. Několikrát do roka
přijíždí za dětmi menší divadla
do MŠ, aby nebyly ošizené
mladší děti.
Starší děti se zábavnou formou seznamují se základy
angličtiny – Step by step. Na
konci roku se se svými nabytými znalostmi pochlubí na
ukázkové hodině.
Celostátně dochází k zhoršené výslovnosti dětí. Proto
o správnou výslovnost dbají
učitelky při každodenních činnostech a děti, které navštěvují logopedickou poradnu,
procvičují individuálně řeč
podle podkladů z poradny
vždy v pondělí.
Pro zájemce je zprostředkován
taneční kroužek – v odpoledních hodinách (každé úterý).
Výuku zajišťuje lektorka klubu
„ATAK“.
Přáním všech zaměstnanců
MŠ je, aby děti chodily do
školky rády a rády se do ní

Velmi oblíbený u dětí je maškarní rej. S trochou obav je
očekáván každý rok příchod
Mikuláše s doprovodem, ale

vracely. Aby vznikalo co nejméně problémů mezi rodiči,
dětmi a vedením školy.
Anna Rachačová
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR V ROCE 2017
Volební okrsek Želeč
Počet voličů zapsaných ve stálém seznamu
Počet voličů zapsaných ve zvláštním seznamu

620
7

Celkem zapsaných voličů

627

Počet voličů, kteří se voleb zúčastnili

417

Volební účast

66,51 %

Číslo kandidátky Politická strana nebo politické hnutí

Počet hlasů

21

ANO 2011

117

1

ODS

59

20

TOP 09

45

8

KSČM

39

15

Česká pirátská strana

34

29

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

31

4

ČSSD

25

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

19

24

KDU-ČSL

17

12

Strana svobodných občanů

11

9

Strana zelených

8

10

ROZUMNÍ

6

26

REALISTÉ

2

6

Radostné Česko

1

CELKEM ODEVZDÁNO PLATNÝCH HLASŮ

414

Volební okrsek Bezděčín
Celkem zapsaných voličů

78

Počet voličů, kteří se voleb zúčastnili

50

Volební účast

64,10 %

Číslo kandidátky Politická strana nebo politické hnutí

Počet hlasů

21

ANO 2011

14

12

Strana svobodných občanů

8

1

ODS

6

20

TOP 09

6

4

ČSSD

5

29

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

4

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3

8

KSČM

2

10

ROZUMNÍ

1

24

KDU-ČSL

1

CELKEM ODEVZDÁNO PLATNÝCH HLASŮ

50

V přízemí objektu obecního úřadu
v Želči pro Vás nově otevíráme

„Studio Želeč“
KOSMETICKÉ SLUŽBY,
MANIKÚRA, PEDIKÚRA
Pavla Štefanová, tel. 777 775 181
Ráda Vám ošetří pleť obličeje, poradí, jak
o ní každodenně pečovat a udržovat ji mladistvou a krásnou, nalíčí. Pomůže od zrohovatění kůže na nohách, zarostlých nehtů,
kuřích ok, ošetří ruce a jiné. Spolupracuje
s českými ﬁrmami Atok, Syn-care a italskou
dekorativní kosmetikou Karaja.
Zajišťuje podle zájmu laserovou epilaci, permanent make up, dermatologa a jiné.

NEHTOVÁ MODELÁŽ GELEM, GEL
LAK, MANIKÚRA
Marcela Kadlecová, tel. 608 982 188
Specializuje se na komplexní péči o Vaše
nehty a ruce.
Nabídne Vám příjemné parafínové zábaly,
které jsou vhodné zejména v podzimních
a zimních měsících. Možnost objednání přírodní kosmetiky Tiande dle katalogu.

MASÁŽE
Hana Keistová, tel. 728 461 124
Zaměřuje se především na masáž klasickou,
celkovou, masáž horních a dolních končetin,
masáž lávovými kameny, masáž medovou.
Kromě uvedených masáží se věnuje také tejpování (zad a šíje) a parafínovým zábalům.

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ,
DĚTSKÉ
Štěpánka Vandrovcová,
tel. 728 482 576
(provoz od dubna 2018)
Jana Hůšová, tel. 776 262 303
Poradíme Vám, změníme a navrhneme účes,
doporučíme vhodné vlasové přípravky, což
je důležité pro Váš typ účesu a Vaši strukturu vlasu, aby vaše vlasy zářily zdravím.
Možnost prodeje profesionální vlasové kosmetiky.

Náš tým se pravidelně doškoluje,
navštěvuje výstavy
a sleduje nejnovější trendy.
Služby budou objednávány předem
po telefonické, či ústní dohodě
se zákazníkem.
Na naše služby lze zakoupit
dárkové poukazy.
Občerstvení zdarma – pro každou
zákaznici je káva, voda nebo čaj
samozřejmostí.
1.12.2017 od 13.00–17.00 zahájíme
provoz „Dnem otevřených dveří“.
Srdečně Vás zveme na malou prohlídku.
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Služby v naší obci
Prodejna potravin COOP (na hrázi)

Studio Želeč

PRODEJNÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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

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

Kadeřnictví Maruška

Kontakt tel.: 381 218 791

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

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

MUDr. Hana Šedivá – praktická lékařka
ordinace v Želči –
každé pondělí od 14:00
ordinace v Bezděčíně –
čtvrtek od 15:00, 1x za 14 dní
Kontakt tel.: 381 591 125

Restaurace NA STARÉ

www.doktorkamalsice.cz

Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
10:00–15:00
Úterý
10:00–22:00
Středa
10:00–22:00
Čtvrtek
10:00–22:00
Pátek
10:00–23:00
Sobota
11:00–23:00
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

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

Muzeum a obrazárna Špejchar

FINESA nábytek, prodejna Želeč

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

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

Kontakt info@spejcharzelec.cz
www.spejcharzelec.cz

www.ﬁnesanabytek.cz
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Cykloteam Želeč
do toho „šlape“

Oddíl G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ funguje v Želči od roku 2015. Tým tvoří 54
členů, z toho 16 dětí. Děti mají
trénink dvakrát až třikrát týdně, kde trénují techniku jízdy
v terénu i na silnicích. Děti
trénuje Jan Švec, Martin Švec,
Radovan Mrázek a samozřejmě vydatnou pomoc poskytují i ostatní rodiče, kteří se
mohou zúčastnit každého tréninku. O víkendech objíždíme
závody v JIHOČESKÉM POHÁRU MTB, který letos obsahoval
sedm závodů po Jihočeském
kraji. Nejlépe se letos umístila
Anička Hrdinová, která skončila celkově na krásném třetím
místě. Aničku po celou sérii
závodů vydatně podporuje
její skalní fanoušek děda Josef
Hrdina, který nechybí u žádného startu. I ostatním dětem
se při závodech dařilo. Někdy
více, někdy méně. Oba trenéři

své svěřence vždy podporují
a povzbuzují.
Za Ženy Elite nás reprezentuje doma i v zahraničí Denisa
Švecová, která se letos zúčastnila Evropského šampionátu
v cyklokrosu v Táboře.
Oddíl se aktivně zapojuje do
pořádání závodů. Již tradičně
pořádá jarní závod v silniční
cyklistice a podzimní MTB G.
Benedikt Soběslavský Maraton.
Náš oddíl by nemohl fungovat bez 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., M Belt s. r.o. a Pivovar
Obora. Velký dík patří Obci
Želeč, která přispěla na nákup
oddílového auta.

TJ Sokol Želeč B – do vyšší
ligy s novou hymnou!

„Modrožlutá síla, znak na hrudi,
bojovná krev nám v žilách proudí …“, tak začíná nová hymna
našeho fotbalového „béčka“,
která vznikla v tomto roce u příležitosti vítězného tažení našich
fotbalistů směrem do vyšší soutěže, okresního přeboru!
Věřím, že partě kolem Vojty
Slaby, který je hybným mo-

torem celého týmu, se bude
nadále dařit udržovat v kabině týmového ducha a hymna
bude jeden ze střípků, který
k tomu přispěje!
Pokud jste neměli ještě příležitost si hymnu „béčka“ poslechnout, pak navštivte www.
youtube.com/lubanmusic.
Luboš Rypáček

Fotbal
Podzimními mistry
krajského přeboru jsou
Želečtí fotbalisté
Jako podzimní mistr krajského
přeboru určitě skončí fotbalisté „Áčka“ Želče. Je vidět, že
celému týmu to šlape a hoši si
sedli. Bez větších změn hrají
už druhou nebo třetí sezónu.
Tým má nejlepší útok i obranu
v kraji a je tak právem v čele
tabulky. Je zbytečné vyzdvihovat někoho z týmu kolem trenéra Romana Lukáče. Výsledek
týmu je kolektivní prací všech.
Nejlepším střelcem týmu je se
13 góly Radek Novotný. Za
zmínku stojí také parádní trefa
kapitána týmu Michala Brůžka,
který vyhrál anketu Gól snů za
pátý říjnový víkend. Tak za rok
třeba divize ...
Fotbalové „béčko“ dobilo
okres!
„Rezerva“ nebo „Juniorka“ po
vydřeném jarním postupu začala podzim v okresním přeboru. Citelný pro tým byl odchod
středopolaře Petra Kolacího
(Lom, 1.A. třída) a zranění kapitána Martina Pavelky (chyběl
celý soutěžní rok 2017). Do
týmu se naopak vrátil Ladislav
Kubec (Meteor Tábor). Jelikož
se tým pere s omluvenkami na
každý zápas, jsme v neúplné
podzimní tabulce na krásném
šestém místě. Jako u A týmu
stojí za vyzdvihnutí bojový
duch týmu a hlavně oddanost
fotbalu některých dříve narozených hráčů, jmenovitě Jardy
Straky (1959) a Petra Hermy
(1968). Doufám, že se tým
bude jen zlepšovat a okres nebude poslední metou ...
Starší žáci
Tento rok jsme se spojili pro nedostatek dětí s týmem Malšic.
Začátek sezony jsme začali celkem úspěšně. Vítězství se Sokolem Sezimovo Ústí, Roudnou
a Řepčí naznačovalo, že by tato
sezona mohla být úspěšná. Jenže!! Prohra s Chýnovem a dvakrát s Mladou Vožicí nás vrátila
na zem. Jelikož účast na tréninku u některých hráčů se blížila
nule, není ani divu. Ať s menším
nebo větším úspěchem jsme
v šestičlenné tabulce po podzimní části třetí a proto jsem
s tímto výsledkem, i díky situaci, jaká je, spokojen. Snad bude
jarní část úspěšnější ...

Mladší žáci a kadeti
Jako naději do příštích let považuji děti okolo 10–12 let. Tedy
mladší žáky a starší přípravku
(kadety). U mladších žáků je to
hlavně silný ročník 2006, který
by měl být kostrou týmu a také
dvě dívky v týmu – Tereza Boháčová a Evička Jelenů. Obě
reprezentují táborský okres na
fotbalových výběrech dívek.
U kadetů je tahounem Dominik
Ludikar, který také reprezentuje táborský okres na výběrech
kraje. Jelikož tato sezóna byla
pro všechny mladší žáky první,

odrazilo se to i na výsledcích.
Už hrají na půlku, zatímco na
jaře ještě za starší přípravku
hráli na polovičním hřišti. I tak
poslední zápasy ukázaly, že do
budoucna s námi musí všichni
soupeři počítat. U kadetů se
bohužel projevil nedostatek
dětí a tak byl kolikrát zápas
slepený jak ze starší přípravky,
tak i z mladší. Trenéry jsou Jiří
Holub a Michal Prokeš. Věřím
tedy v jarní zlepšení obou týmů
a pořádnému přídělu bodů ...
Mladší přípravka
Našim nejmenším se podzim
povedl. A jsem za to rád. Děti
kolem Pepči Čaňků, Davida
Vavříků a Vildy Knězů táhnou
za jeden provaz a má to své
výsledky. V podzimní tabulce
jsme skončili na krásném šestém místě z devíti týmů. Důležitým faktorem je také příchod
nových dětí po akci „Nábor
2017“, kterou klub uspořádal
pro Základní a mateřskou školu
Želeč a Základní školu Malšice.
Po této akci nám přibylo 7 nových hráčů, u kterých doufám,
že u fotbalu zůstanou ...

Vojta Slaba
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Tabulka muži ,,A“ – Krajský přebor

Tabulka mladší žáci – Okresní přebor

tým

Z

V

R

P

SKÓRE

B

tým

Z

V

R

P

SKÓRE

B

1

Želeč

14

11

2

1

47:12

35

1

Mladá Vožice

10

8

0

2

69:22

24

2

J. Hradec

14

9

3

2

41:18

30

2

SK Větrovy

10

7

0

3

86:11

22

3

FC Táborsko „B“

14

8

2

4

36:26

26

3

4

Olešník

14

8

1

5

39:20

25

TJ Sokol Planá nad
Lužnicí, z.s.

10

7

1

2

40:28

22

5

Katovice

14

8

0

6

39:27

24

4

FC Chýnov

9

7

1

1

41:8

21

6

Protivín

14

7

2

5

29:20

23

5

Sokol Sezimovo Ústí

10

6

0

4

32:20

18

7

Čimelice

14

6

4

4

18:16

22

6

Kardašova Řečice

10

5

0

5

23:46

16

8

Dražice

14

6

2

6

29:26

20

7

FC MAS Táborsko

9

5

0

4

55:35

15

9

Rudolfov

14

5

5

4

15:17

20

8

METEOR Tábor

9

5

0

4

23:39

14

10

Hluboká

14

5

3

6

33:33

18

9

11

5

0

6

32:34

13

11

Třeboň

14

5

3

6

14.20

18

Bechyně / Řepeč
Opařany

12

Milevsko

14

3

5

6

16:22

14

10

Sokol Sez. Ústí dívky

10

4

0

6

22:29

13

13

Osek

14

4

2

8

20:38

14

11

Chotoviny

10

2

0

8

12:45

6

14

Sokol Sez. Ústí

14

4

1

9

21:39

13

12

TJ Malšice

10

2

0

8

21:71

6

15

N. Včelnice

14

3

2

9

13:33

11

13

Sokol Želeč

10

0

0

10

17:85

1

16

Dačice

14

1

1

12

19:62

4

Tabulka muži ,,B“ – Okresní přebor

Tabulka starší přípravka
– Okresní přebor sk. B
tým

Z

V

R

P

SKÓRE

B

1

Planá nad Lužnicí

8

7

0

1

63:27

21

2

Sokol S. Ústí

8

5

3

0

72:28

18

3

FC MAS Táborsko

7

5

1

1

55:22

16

20

4

Chotoviny

8

5

1

2

58:34

16

19

5

Tučapy

7

4

1

2

61:33

13

tým

Z

V

R

P

SKÓRE

B

1

KAVAS Větrovy

2

8

0

2

38:14

24

2

TJ.Březnice

2

7

1

1

28:8

22

3

Sokol Sez. Ústí "B"

2

6

2

3

27:25

4

Spartak Choustník

2

6

1

3

21:21

5

Mladá Vožice "B"

1

5

0

5

17:26

15

6

Veselí nad Lužnicí ,,C"

8

3

0

5

14:61

9

6

Sokol Želeč "B"

1

4

2

5

25:26

14

7

Spartak Soběslav

8

2

0

6

41:51

6

7

SK Tučapy

2

4

1

4

20:19

13

8

Sokol Želeč

8

1

0

7

38:95

3

8

METEOR Tábor ,,B"

2

4

0

7

12:25

12

9

Chýnov

8

0

0

8

17:95

0

9

FC Bechyně

2

3

2

6

18:22

11

10

Loko Veselí n. Luž. ,,B"

2

3

2

6

19:24

11

11

Vlastiboř

2

2

3

4

13:15

9

12

Sokol Košice

2

2

0

8

9:22

6

R

P

SKÓRE

B

Tabulka mladší přípravka
– Okresní přebor sk. B
tým

Tabulka starší žáci – Okresní přebor
1

Z

V

1

Planá nad Lužnicí

8

7

1

0

75:16

22

2

Spartak Soběslav "B"

8

5

2

1

65:37

17

tým

Z

V

R

P

SKÓRE

B

3

FC MAS Táborsko ,,B"

7

5

1

1

40:20

16

Mladá Vož. / Ratib. H.

8

8

0

0

55:3

24

4

Veselí na Lužnicí ,,C"

8

5

0

3

65:39

15

2

Dražice / Řepeč

10

7

0

3

51:25

21

5

METEOR Tábor

8

3

1

4

47:45

10

3

Želeč / Malšice

9

5

0

4

34:23

15

6

Sokol Želeč

8

2

1

5

37:43

7

4

FC Chýnov

7

4

0

3

18:10

12

7

Mladá Vožice

8

2

0

6

54:55

6

5

Sokol S. Ústí

9

2

0

7

10:56

6

8

SK Větrovy / Lom "B"

8

2

0

6

20:95

6

6

Dynamo Roudná

9

0

0

9

7:58

0

9

FC Chýnov

7

1

0

6

20:73

3
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