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Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

Vážení čtenáři zpravodaje,
letošní rok se nám pomalu chýlí ke svému závěru. Nastal opět
čas vydání obecního zpravodaje
U nás a tím příležitost bilancovat
a zároveň vás seznámit se záměry zastupitelstva obce v blížícím
se roce 2020.
Nemohu začít jinak než připomenutím malé slavnosti z června letošního roku, při které jsem
měl potěšení předat pamětní list
tisícímu obyvateli naší obce. Tato
událost se určitě zapíše mezi novodobé historické mezníky rozvoje obce. Trvalý nárůst počtu
obyvatel potvrzuje správná rozhodnutí zastupitelů z let minulých i současných, kteří podpořili
výstavbu obecních bytů, zasíťování nových stavebních parcel,
nebo rekonstrukci školy i školky.
Želeč nemá v současné době
starosti s úbytkem obyvatel, tak
jako mnohé jiné obce, naopak
se stala vyhledávanou lokalitou.
Návštěvníci i zájemci o bydlení
u nás převážně oceňují kvalitní
infrastrukturu, funkční služby,
pěknou školu a školku, ale i činorodé místní spolky, nebo již
v okolí vyhlášenou restauraci
s výbornou kuchyní. Pokud mluvím s lidmi mimo náš region,
spolehlivě se vždy najde někdo,
kdo zná Obrazárnu Špejchar,
nebo navštívil hudební festival
Footfest. To vše jistě napomáhá
vytvářet dobré jméno obce.
Musím zároveň zmínit několik
věcí, na které si převážně občané
v Želči stěžují, přičemž současně neexistují jednoduchá řešení
problému a jeho nápravy. Opakují se nám stížnosti na občasný
zápach ze skládky, který trápí lidi
především v severovýchodní části
obce. Na skládce byla provedena
celá řada kontrol České inspekce
životního prostředí i z naší obce,

které však neshledaly žádné porušení Integrovaného povolení
a provozního řádu. Provozovatel skládky, společnost Rumpold
s.r.o., uvádí jako možnou příčinu
občasného zápachu několik let
trvající suché období, při kterém
dochází k nedostatečnému zkrápění tělesa skládky, ale také nevhodné praktiky některých obcí,
které v rámci úspor zavedly svoz
komunálního odpadu jedenkrát
za čtrnáct dní. Je proto zřejmé, že
takový odpad hlavně v letním období vydává nadměrný zápach.
S provozovatelem skládky jsme
o nápravě jednali a ten následně zavedl některá dílčí opatření,
která snad celou situaci zmírní
a zlepší. Zásadní změny v provozu skládky lze však očekávat až
s náběhem nové odpadové legislativy v průběhu příštích deseti let.
Dalším terčem občasných stížností občanů jsou nedostatečné
prodejní plochy v místních obchodech, které provozuje obchodní družstvo Jednota. Pro
úplnost je nutné doplnit, že objekt větší prodejny „na hrázi“ není
ve vlastnictví obce, jak se někteří
lidé mylně domnívají, ale patří
i s pozemkem obchodnímu družstvu. Prostory druhé prodejny
u kulturního domu jsou v držení
obce, ale bohužel zde není reálná
možnost je prostorově zvětšit. Na
toto téma proběhla letos schůzka
se zástupci vedení obchodního
družstva Jednota, při které jsme
se společně shodli, že jedinou
šancí pro rozšíření stávajících prodejních ploch bude rekonstrukce
prodejny „na hrázi“. Ta je v majetku družstva včetně přilehlého
pozemku vhodného k přístavbě.
Výsledkem schůzky byla dohoda, že Jednota nechá zpracovat
architektonickou studii rozšíření

této prodejny. Jsme sice na začátku celého procesu, který určitě
nebude jednoduchý, ale věřím, že
nakonec vyústí v bohatší nabídku
zboží a povede ke zlepšení kultury prodeje v obci.
Pro letošní rok zastupitelstvo
obce schválilo přebytkový rozpočet ve výši 12,7 mil. Kč. Díky
vyšším příjmům ze sdílených
daní a nedočerpání některých
výdajových kapitol odhaduji na
konci roku přebytek rozpočtu
ještě o několik mil. Kč vyšší. Z letošních investic stojí určitě za
zmínku dokončená oprava lesní
cesty B. Hlína. Po LC Bezděčín
a LC Kozlov došlo k opravě další
obecní cesty, kterou jistě ocení
nejen vlastníci lesa (viz samostatný článek). Dokončena byla také
rekonstrukce vytápění ve školní tělocvičně u obecního úřadu,
nebo výstavba nového oplocení
fotbalového hřiště. Mezi nemalé
položky na výdajové straně je
v letošním roce potřeba zahrnout také zhotovení kompletní
projektové dokumentace na výstavbu domu s pečovatelskými
byty. Na tuto akci jsme v srpnu obdrželi i příslušné územní
a stavební povolení. Během prosincového jednání zastupitelstva
se bude rozhodovat o schválení
celé investice, zahájení výběro-

vého řízení na dodavatele stavby
i termínech vlastní realizace.
Předpokládám také podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Součástí celého záměru je rovněž zajištění terénní pečovatelské služby,
a to nejen pro nájemce nových
bytů, ale i pro klienty z celé obce.
Pokud zastupitelé celý záměr
podpoří a schválí, stane se dům
s pečovatelskými byty stěžejní
investicí obce pro několik příštích
let. Nezastavila se ani příprava
dalších chystaných projektů. Před
dokončením stojí dokumentace čističky odpadních vod pro
Bezděčín, kde očekávám vydání stavebního povolení během
příštího roku. V letošním roce
byly zahájeny projekční práce na
sadové úpravy u domu s pečovatelskými byty, revitalizaci parku
u kulturního domu v Bezděčíně,ale i opravy některých místních komunikací.
Závěrem upřímně děkuji všem,
kteří věnovali svůj volný čas
přípravě letošního zpravodaje
U nás. Přeji vám, vážení spoluobčané, příjemně strávený zbytek
podzimu a mnoho zdraví, štěstí
i osobních úspěchů v nadcházejícím roce 2020.
Ladislav Stejskal,
starosta obce
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Přehled o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2019
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 s výj. dílčí daně z tech. her
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
Pěstební činnost
Ubytování a stravování
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
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
Celospolečenské funkce lesů
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
Základní školy
Hudební činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

Schválený
rozpočet
3 000 000,00
80 000,00
280 000,00
2 800 000,00
6 300 000,00
16 700 000,00
15 000,00
195 000,00
11 000,00
2 000,00
3 000,00
10 000,00
20 000,00
80 000,00
840 000,00
78 000,00

300 000,00
70 000,00
37 000,00
230 000,00
1 000,00
1 000,00
25 000,00
10 000,00
1 150 000,00
490 000,00
20 000,00
110 000,00
2 000,00
50 000,00
270 000,00
33 180 000,00

Schválený
rozpočet
450 000,00
3 000 000,00
250 000,00
100 000,00
15 000,00
100 000,00
800 000,00
160 000,00
1 630 000,00
20 000,00
70 000,00
200 000,00
50 000,00

Rozpočet po
změnách
3 048 383,04
80 000,00
310 000,00
2 800 000,00
107 160,00
6 300 000,00
16 700 000,00
15 000,00
195 000,00
11 000,00
2 000,00
3 000,00
10 000,00
20 000,00
90 000,00
840 000,00
78 000,00
58 000,00
203 500,00
15 000,00
300 000,00
70 000,00
37 000,00
230 000,00
1 000,00
1 000,00
25 000,00
18 000,00
1 150 000,00
20 911,00
490 000,00
20 000,00
110 000,00
2 000,00
50 000,00
295 000,00
33 705 954,04

Rozpočet po
změnách
10 000,00
450 000,00
3 000 000,00
250 000,00
150 000,00
28 230,00
100 000,00
800 000,00
160 000,00
1 630 000,00
20 000,00
70 000,00
200 000,00
50 000,00

Výsledek od
počátku roku
3 109 493,69
68 422,56
296 641,31
2 715 322,18
107 160,00
5 905 520,74
14 467 075,75
1 381,40
192 813,00
10 020,00
1 688,00
1 452,00
11 990,00
64 975,84
670 711,04
64 654,58
58 000,00
169 580,00
15 000,00
218 150,05
62 617,50
26 766,00
244 265,47
910,00
5 000,00
17 250,00
988 991,00
20 911,00
293 359,37
23 491,00
126 784,00
413,00
32 512,94
708 265,47
30 701 588,89

Výsledek od
počátku roku
7 018,00
449 163,39
720 416,42
210 353,15
91 995,60
28 230,00
4 524,19
108 121,73
102 513,00
1 600 000,00
12 973,00
47 161,70
158 702,00
19 519,40

3
Schválený
rozpočet
25 000,00
530 000,00
550 000,00
1 280 000,00
300 000,00
300 000,00
120 000,00
730 000,00
300 000,00

Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Ostatní sportovní činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
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
Domovy pro seniory
Ochrana obyvatelstva
Krizová opatření
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
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

2 550 000,00
1 000 000,00
60 000,00
800 000,00
150 000,00
1 500 000,00
26 000,00
55 000,00
26 000,00
200 000,00
1 563 000,00
1 200 000,00
20 000,00
40 000,00
270 000,00
20 000,00
44 000,00
20 504 000,00

Rozpočet po
změnách
25 000,00
600 000,00
550 000,00
1 388 000,00
300 000,00
300 000,00
120 000,00
730 000,00
300 000,00
52 000,00
2 550 000,00
1 000 000,00
60 000,00
800 000,00
150 000,00
1 500 000,00
26 000,00
55 000,00
26 000,00
200 000,00
1 563 000,00
36 383,04
1 351 500,00
20 000,00
40 000,00
295 000,00
127 160,00
44 000,00
21 177 273,04

Fond podpory a rozvoje bydlení Obce Želeč
Obec Želeč poskytuje ze svého
rozpočtu úvěry z fondu podpory a rozvoje bydlení (FRB).
Žadatelem o úvěr z FRB může
být pouze vlastník nebo spoluvlastník bytového fondu (bytový dům, rodinný dům, byt)
v katastrálním území Želeč
a v katastrálním území Bezděčín. Obec Želeč přijímá žádosti
kontinuálně a projedná je na
nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce. Úvěr musí
být zajištěn ručitelem, který
v případě nemožnosti splácení
převezme závazek.
Výše úvěru je maximálně
100.000,- Kč. Úroková sazba
půjčky je 2 % p. a., fixace po
celou dobu splácení. Splatnost úvěru je do 5 let od doby
zahájení čerpání.

Úvěr lze využít na:

● nástavbu a vestavbu nové

bytové jednotky
stávajícího bytu
o další místnosti

● rozšíření

Výsledek od
počátku roku
11 538,80
568 273,72
355 480,00
1 440 478,24
300 000,00
300 000,00
120 000,00
521 340,89
234 226,66
1 684 506,80
1 017 889,22
35 025,00
533 979,00
111 000,00
1 543 263,50

126 699,01
1 293 195,00
36 383,04
1 179 232,43
15 176,96
4 749,00
708 265,47
-212 888,00
43 264,17
15 531 770,49

Prodej
štěpky
Využijte možnost nákupu
štěpky pro zahrádkářské
účely.
Cena: 500 Kč včetně
DPH / m3
Bližší informace na
Obecním úřadu v Želči

● opravu pláště domu – za-

●
●
●
●
●

teplení obvodového pláště,
oprava parapetů, střechy,
hromosvodu, dešťových žlabů a svodů, oken a vstupních
dveří, sanace vlhkého zdiva
pořízení a instalaci venkovních žaluzií
opravu
nebo
výměnu
ústředního vytápění a kotle
opravu komínových těles
pořízení a instalaci tepelného čerpadla
pořízení a instalaci solárních
panelů (sloužící pouze na

●
●
●

●
●
●

ohřev vody a vytápění v rodinném domě)
výměnu rozvodů elektřiny,
vody a kanalizace
opravu nebo výměnu garážových vrat
opravu nebo vybudování
koupelny a sociálního zařízení
opravu nebo výměnu dveří,
podlah, schodiště
opravu omítek, vymalování
pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavných spotřebičů a vestavných skříní
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Povinné čipování psů od ledna 2020

v ceně označení. Což ale nemusí být vždy šťastné řešení.
O značku či výrobce mikročipu
byste se měli aktivně zajímat.
V souvislosti s povinným čipováním se objevují nápadně
levné no-name mikročipy především asijské provenience. Je
třeba mít na paměti, že čip má
psovi a jeho majiteli sloužit po
celý život, varuje Markéta Císařovská, ředitelka Národního
registru majitelů zvířat.

Povinnost opatřit psa čipem
ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně
také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna
2020. Těm, kteří toto nařízení
nesplní, hrozí pokuta až do
výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným
psům navíc nebude z pohledu
zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše
zvíře očkováno bylo a má to
řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.
Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce
věku. Povinnost nechat psa
očipovat se nevztahuje na
majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011.
Kontroly bude provádět Státní veterinární správa. Nemusíte se ale bát, že k vám
přijde veterinární inspektor,
potřeboval by totiž povolení
k domovní prohlídce. Kontroly
mají být spíše namátkové a inspektoři se budou zaměřovat
především na problematické
chovy psů. Kontroly budou
cíleny především na chovy,
které některými podmínkami
připomínají množírny nebo

je zde komplikovaná identifikace zvířat. V praxi se nám
stává, že například přijdeme
k chovateli, kde je 20 zvířat, následující měsíc je tam 25 zvířat
nebo i víc. Žádné z nich nemá
čip. Všechna sice papírově
mají očkovací průkazy, ale my
s jistotou nevíme, jestli nějaké
očkování opravdu absolvovala, vysvětluje Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární
správy.

Zjistěte si, co váš mazel
dostává pod kůži

K čipování se používá speciální mikročip o velikosti zrnka
rýže, který je zvířeti vpraven
pod kůži pomocí jehly. Zdravotních komplikací se bát
nemusíte. Obal čipu je vyrobený z biokompatibilních
materiálů, aby se eliminovalo
riziko reakce organismu na
cizí těleso. Při čipování zaplatíte za cenu čipu a za práci
veterináře, který čip aplikuje.
Ceny čipů jsou rozdílné, průměrně se pohybují od 200
do 450 Kč. Jejich kvalita ale
může být rozdílná.
Pokud vám jde pouze o splnění povinnosti dané nyní zákonem, pak si možná vyberete
nejlevnější typ mikročipu bez
kódu země a bez registrace

Galerie Malšice
Využíváme nabídky prezentovat Galerii Malšice v želečském tisku.
Od roku 2012 v nově postavené galerii připravujeme cca pět
výstav ročně. Představujeme
výtvarníky jak jmen zvučných,
tak dáváme prostor umělcům
místním, jak to má u regionální
galerie být. Kulturní program je
doplněn řadou besed, koncertů

a divadelních vystoupení pořádaných malšickou knihovnou.
Pokud máte zájem o aktuální
dění, vše o výstavách naleznete
na galerijním webu www.galerie.
malsice.eu a na FB stránce galerie Malšice. Otevřeno máme
společně s malšickou knihovnou. Těšíme se na setkání.
Pavel Klíma,
kurátor Galerie Malšice

Čip povinný je, jeho registrace v databázi ne

Zvlášť pokud víte, že se psem
budete cestovat do zahraničí,
nebo bydlíte blízko státních
hranic, neměli byste na pořízení čipu šetřit. U dražších
čipů máte jistotu, že jsou
opatřeny kódem země. Český
kód, kterým mají být označena všechna zvířata čipovaná
v České republice, je 203 CZ.
Dále váš pes dostane svůj
vlastní autentický kód, přidělený pouze jemu.
Jestliže se vám náhodou zaběhne nebo jej někdo ukradne, bude dohledatelný nejenom v Čechách nebo v EU.
Díky napojení registrů na mezinárodní vyhledávací sítě jej
najdou prakticky ve všech vyspělých zemích na světě. O registraci do databáze si musíte
požádat sami. Není povinná
a mikročip tam není zařazen
automaticky. Můžete si ji zařídit rovnou při čipování.
Je možné, že tak za registraci nezaplatíte vůbec nic. „Registraci v databázích nabízejí
některá veterinární pracovitě
jako standardní součást čipování, jiná za příplatek,“
upozorňuje Vojtěch Novák,
prezident České asociace
veterinárních lékařů malých

zvířat. Pokud čip nenecháte
zaregistrovat do databáze při
čipování zvířete, můžete to
udělat kdykoliv později.
„Registraci lze dodatečně uskutečnit kdykoli u kteréhokoli čipu,
ovšem zpravidla již za poplatek,
obvykle cca od 200 Kč a výš,“
říká Markéta Císařovská. Existuje několik registrů, kam můžete
čip svého čtyřnohého miláčka
zaznamenat. Tím největším je
u nás Národní registr majitelů
zvířat, který provozuje společnost Altercan, s. r. o. Registrace
v něm je pro mikročipy Datamars bezplatná a čip se v evidenci objeví do 7 pracovních
dnů. U čipů ostatních typů zaplatíte poplatek 198 Kč. Expresní
registrace do 24 hodin vás vyjde
na 455 Kč a odeslání identifikačního průkazu zvířete doporučeným dopisem na 65 Kč.
Předtím, než své zvíře někam
zaregistrujete, byste se měli
zajímat o to, jak dlouho daný
registr existuje, jaká je dostupnost jeho operátorů (např.
24 hodin denně, i o svátcích)
nebo začlenění do mezinárodní vyhledávací sítě.

Jak jsou na tom kočky?

O povinném čipování koček se
v současnosti neuvažuje. Nicméně stejně jako u psů zvyšuje
majitel kočky jejím označením
pravděpodobnost návratu ztraceného zvířete. Podle Markéty
Císařovské, ředitelky Národního registru majitelů zvířat,
označených kočiček výrazně
přibývá. Pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí, je povinnost označení
zvířete mikročipem stanovená
evropskou legislativou už řadu
let. Vztahuje se nejen na psy,
ale také na kočky a fretky.
Zdroj: www.mesec.cz
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Táborské divadlo přivítalo Nabídka knih se rozrůstá
Tak jako každý rok i letos se A další zajímavá čísla: v letošním
Líného Kubu …
s vámi podělím o některé infor- roce je přihlášeno 47 čtenářů.

Rok 2019 se pro náš divadelní spolek nesl v duchu reprízy pohádky Líný Kuba holé
neštěstí. Pohádku o tom, že
„lenost není cesta správná“,
jsme premiérově sehráli před
zaplněným sálem Kulturního
domu v Želči v dubnu 2018.
Rok na to, v dubnu 2019, jsme
s tímto představením vyrazili
do táborského Divadla Oskara
Nedbala. Zahrát si na prknech
malého sálu, který je zmenšenou kopií sálu Národního
divadla v Praze, byl opravdu
úžasný zážitek. Byl navíc výrazně umocněn poctivě zaplněným hledištěm. Vám, kdo
jste tam byli a leckdy zhlédli
tuto pohádku již opakovaně,

moc děkujeme za přízeň. Věříme, že jste si to užili!
Táborským představením jsme
se s touto pohádkou rozloučili a v současnosti již pro vás
začínáme připravovat další divadelní kus – pro velký úspěch
jsme opět sáhli do dílny scenáristy Petra Tomšů, jenž je
autorem „líného Kuby“. Opět
se bude jednat o pohádku, ve
které ale ani dospělí nebudou
mít snad nouzi o zábavu😊.
Představení s názvem Rytířova
dcera bychom rádi sehráli na
konci února příštího roku.
Ať už další představení budeme hrát kdykoliv, každopádně
se na vás moc těšíme a věříme, že nám zachováte přízeň.
Luboš Rypáček

MUZEUM A OBRAZÁRNA
ŠPEJCHAR ŽELEČ
Vás srdečně zve na

A������� �������
15. 12. 2019 od 17:30 hodin
Pěvecký sbor DOMINO Tábor pod vedením sbormistra
Jakuba Smrčky na svém tradičním vystoupení uvede
adventní skladby od středověku po současnost
i nádherné úpravy vánočních písní a naladí tak
posluchače na blížící se vánoční svátky.

mace o naší knihovně. Možná,
že po několika letech vás budou
zajímat různá čísla týkající se
knih i čtenářů.
Na začátku letošního roku bylo
v knihovně celkem 3390 knih.
520 knih naučných pro dospělé
i pro mládež a 2870 knih beletrie, též pro obě skupiny čtenářů.
K těmto knihám jsou čtenářům
ještě k dispozici výměnné soubory knih, které nám poskytuje Městská knihovna Tábor
dvakrát do roka – na jaře a na
podzim. Pokaždé je v souboru přibližně 250 knih, časopisů
a CD nosičů s mluveným slovem.
V tom posledním souboru, který nám přivezli koncem října, je
36 různých časopisů, 186 knih
a 25 CD, samozřejmě opět pro
malé i velké.
Protože jsme také letos měli
k dispozici pěknou částku z rozpočtu obce, během letošního
roku přibylo 181 knih. A opět
bylo pamatováno na děti i dospělé – pro děti 61 a pro dospělé 125 knih. Tyto knihy jsou již
čtenářům k dispozici a ještě by
mělo přibýt 58 knih.

Z toho je 12 seniorů, 16 pracujících, 2 matky na mateřské
dovolené, 2 studenti a 15 dětí
do 15 let. Nejstaršímu čtenáři
je 88 let, nejmladší „čtenářce“
je 5 let. Ta chodí do knihovny
s maminkou, ale knížky si umí
vybírat sama.
A ještě nějaké údaje – zápisné na
kalendářní rok (1. 1. až 31. 12.) je
minimální – 20 Kč. Toto zaplatí každý, kdo se přihlásí během
roku a tak se radši přihlaste už
v lednu, ať poplatek co nejvíc
využijete. A otevřeno máme již
mnoho let vždy v pondělí od
16,00 do 18,00 hodin a ve středu
od 16,00 do 19,00 hodin.
Doufám, že jsem vás těmito údaji
moc nenudila. Mně se zdají zajímavé, a proto jsem je takto zveřejnila. Nejsou všeobecně známé
a předpokládám, že většina z vás
se ráda dozví něco nového o některé z činností v naší obci.
Přeji vám všem mnoho dobré
pohody, dobré nálady a spokojenosti a těším se na setkání
v naší krásné knihovně.
Vaše knihovnice
Jaroslava Hrdličková
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FOOTFEST 2020 VÁŠ
LETNÍ FESTIVAL SE UŽ PO
16. VRACÍ NA FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ DO ŽELČE!

16. ročník letního hudebně-kulturního festivalu se bude
konat ve dnech 17. – 18. července. Dvoudenní festival
nabídne opět pestrou škálu kapel a známých interpretů.
Součástí festivalu bude opět již tradiční fotbalový turnaj
Želečský pohár, který proběhne v sobotu 18. července. Zároveň si návštěvníci budou moci vyzkoušet i další sportovní aktivity. Těšit se mimo jiné můžete na bohatý doprovodný program, festivalovou gastronomii i program pro děti.
Festival, na kterém loni vystoupilo i několik zahraničních
hvězd, mezi nimiž byli například i španělští SKA-P, navštívilo několik tisíc hudebních fanoušků. Na své si přijdou vyznavači popové, rockové i punkové scény. K dispozici bude
opět stanové městečko a chybět nebude ani oblíbená festivalová seznamka!
Line-up a informace o předprodeji již brzy! Sledujte nás na
facebooku i instragramu.
www.footfest.cz

PODĚKOVÁNÍ

Tímto celá naše rodina děkuje želečským hasičům, kteří
nám pohotově zaplachtovali zničenou střechu na stodole
po březnové vichřici. Zároveň naše veliké díky patří zručným řemeslníkům ze Želče a Hlavatec, kteří letos před
létem předělali WC a koupelnu pro manžela na bezbariérovou. Asi dnes neplatí, že řemeslo má zlaté dno, ale
chlapi mají zlaté ruce! Děkujeme!!
Steinbachovi

Oprava polní a lesní cesty
Bílá Hlína

Největší úlovek – srub
V roce 2019 Rybářský spolek
Lumhárek postavil u rybníka otevřený dřevěný srub jako zázemí
pro pořádání rybářských závodů
a zároveň také slouží jako útočiště pro rybáře v případě špatného
počasí, nebo nočního lovu.
Protože se toto místo proměnilo
na několik měsíců ve staveniště,
nebyly tento rok pořádány rybářské závody.
Příští sezonu se opět těšíme na
malé i velké závodníky a jejich
úlovky.
František Hruška

V průběhu letošního léta byla
dokončena plánovaná oprava
obecní cesty od kompostárny
společnosti Reprogen na hranice našeho katastru v lesním
úseku Bílá Hlína. Stavební práce
na opravě cesty provedla firma
Jiří Koranda za dohodnutou
cenu 128.495 Kč. Celkové náklady za opravu komunikace
včetně kameniva a dopravy na
stavbu činily 589.535 Kč. Délka

celého opraveného úseku je nyní
1200 m. Záměrem
obce pro příští rok je dohoda
s obcí Skalice na
opravě lesní cesty ve vlastnictví
obce Skalice, která navazuje na již
opravenou část
naší komunikace a po přibližně
1400 m končí na
Třebišťských Jednotech. Zde se
napojuje na málo frekventovanou silnici Ústrašice – Skalice.
Tímto záměrem by se podařilo
vyřešit několik let plánovanou
cyklostezku do Ústrašic, která
ve své původní zvažované trase
okolo letiště naráží na řadu problémů s druhem i vlastnictvím
pozemků.
Ladislav Stejskal

Hospodaření v obecních lesích

V posledních několika letech
došlo vlivem nedostatku vodních srážek a vysokých denních teplot, zejména ve vegetačním období, ke kalamitní
situaci v smrkových porostech.
O rozsah škod způsobených žírem přemnoženého lýkožrouta
smrkového (kůrovce) v ČR nás
informují sdělovací prostředky
nebo jsme neutěšený stav viděli
při cestách napříč Českomoravskou vrchovinou. Také plánovaná činnost v lesích obecního
úřadu byla vlivem žíru kůrovce
narušena, ale nenastal kalamitní stav, neboť objem vytěžené
hmoty není vyšší, než předpokládal roční plán. Nepříznivá
však je nízká cena veškeré pi-

lařské kulatiny. Situace vyvolala zastavení úmyslné těžby
a přednostní pokácení napadených skupin smrků.
V roce 2018 bylo postiženo
oddělení Jitra u Bezděčína, kde
vznikla holina 3000 m2, která
byla následně uklizena, bude
oplocena a na jaře vysázena.
Další vykácená plocha je menšího rozsahu a s výskytem náletu
je ponechána přirozené obnově. Letos na jaře a v průběhu
léta se zdálo, že bude klid, avšak
vlivem trvajícího horkého počasí
nastalo v pozdním létě třetí rojení brouka a jeho invazní nálet.
Tentokrát zapříčinil vynucenou
těžbu v komplexu Bílá Hlína,
kde mu padlo za oběť oddě-

lení o ploše 3500 m2 a opět se
vyskytl v komplexu Jitra, kde je
neúmyslně vytěžena skupina
smrků na ploše 1500 m2 a dále
dvě nevelké skupiny smrku.
V současné době jsou všechny
napadené plochy pokáceny,
získaná kulatina je vyvezena
a roztříděna. Na pilu jsou určeny výřezy ve dvou sortách,
broukem poškozená a nepoškozená. S odbytem nám pomáhá odborný lesní hospodář.
Třetí sorta je palivové dřevo,
kam patří sukaté vršky a nahnilé oddenky. Dále, při úklidu vytěžených ploch budou vybrány
větve vhodné ke štěpkování, ale
to nastane až po jejich vyschnutí na hromadách.
Přes všechny potíže, vyvolané
invazí lýkožrouta smrkového,
pokračovaly pěstební práce.
Základní činností je opakované
ožínání sazenic všech druhů,
zvláště dubů a buků v oplocenkách. Cílem je minimalizace
jejich zastínění, ale v suchém
období plní funkci mulčovací,
tedy snižuje odpařování vody
z půdy. Taková péče se vyplatila, neboť je vysoké procento
ujímání sazenic a nebude potřeba přistoupit k vylepšování.
Méně náchylný na zastínění je

Objev části historického vrtaného vodovodu

V souvislosti s budováním
čistírny odpadních vod byl
prováděn výkop pro nový
kanál ulicí v Paďousích. Při
práci bagrista narazil na
v hloubce uložené klady, které postupně odkryl a vyzvednul. Ukázalo se, že se jedná
o poměrně zachovalé vrtané
vodovodní potrubí. Dva díly
uložil Eduard Králíček na zahradě u domu s tím, že se
obecní úřad rozhodne, jak
nález uchovat.
V historických dobách se
vlastně jednalo o dálkové vedení v délce více jak jeden kilometr, od rybníku Lumhárek
do dvora, pivovaru i zámku.
Samospádem dosahoval výtlak vody na prvé poschodí.
Stáří vodovodu se nepodařilo
dendrologické laboratoři určit, ale lze předpokládat, že
k jeho položení mohlo dojít
souběžně s výstavbou pivovaru. Z historických pramenů

(Alfons Sedláček, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, 1890) je
zapsáno, že roku 1553 udělán
nákladem Viléma z Rožmberka dřevěný most v Plané nad
Lužnicí, aby se mohlo vozit
pivo za vodu. Pravděpodobně byl ještě jeden důvod,
proč pokládat vodovod. Totiž,
v polovině trasy stávala lihovarna (dnes dům č.p. 85), kde
byla velká potřeba chladicí
vody k destilaci, a tak byla
zřízena přípojka. Byla odkryta
Eduardem Králíčkem v cestě
do dvora v roce 1965 při přestavbě domu.
Zatímco pivovar vyráběl pivo
až do čtyřicátých let minulého století, výroba lihu skončila počátkem 19. století. Ze
sčítacích archů uložených
v archivu v Třeboni lze vysledovat, že v tomto období došlo k přebudování objektu na
obytný dům. Zpočátku sloužil pro zaměstnance lesního

úřadu, později jej zakoupili
majetnější občané a dále byl
děděn.
Stavba vodovodu vyžadovala dobré rozvržení činností
a zajištění potřebného počtu zdatných pracovníků.
V těch dobách se veškeré
práce prováděly ručně neboť
nebyla jiná mechanizace než
koňský potah. Dílo začínalo
výběrem vyzrálých stromů,
jejich kácením, odkorněním
a navezením
do rybníku,
aby
kmeny
vysycháním
nepraskaly.
Další náročnou činnost
představovalo kopání
rýhy a příprava hlíny.
Potom následovalo vrtání
mokrých dílů
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smrk, avšak muselo být prováděno preventivní ošetřování
proti žíru klikoroha borového,
který nevětší ztráty způsobuje na mladých sazenicích po
dobu dvou let od výsadby.
V průběhu vegetace bylo přistoupeno k přivázání sazenic
dubů a buků ke kůlkům, to
kvůli zajištění kolmého vrcholového růstu, nebo aby nedošlo k jejich posekání. Také detailním ošetřením prošly starší
výsadby ve všech oplocenkách.
V průběhu října natřeli pracovníci OÚ vrcholy mladých smrků proti zimnímu okusu srnčí
zvěří. V zimním období proběhne úklid vytěžených ploch
a oplocování pro jarní výsadbu
. Naším úmyslem je pokračovat v započaté výsadbě většího
podílu listnatých druhů a zakládání lesa druhově pestřejšího. Do našich lesů bychom
chtěli vrátit jedli bělokorou,
případně zakládat smíšené porosty z druhů se shodnou obmýtní dobou. Navržený záměr
bude ještě konzultován s odborným lesním hospodářem
a není vyloučeno, že jej upravíme podle nových názorů na
pěstování lesa.
František Novotný

a jejich bezodkladné pokládání do hliněného obalu.
K utěsnění jednotlivých dílů
sloužily prstencové, ostře kované spojky se středovým výstupkem, který zabezpečoval
rovnoměrné spojení při jejich
srážení.
Dva díly restaurovaného potrubí jsou v současnosti vystaveny v Muzeu Špejchar
Želeč.
František Novotný
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Želeč a myslivost

Tradice myslivosti v Želči má
velmi dlouhou historii, která
sahá do předminulého století (zřejmě i dál, ale informace
nemám). Řekněme, že moderní myslivost, tak jak ji známe,
se traduje od padesátých let
minulého století. Tehdy skončil želečský velkostatek a myslivost se proměnila na myslivost lidovou, a v této podobě
v podstatě funguje v různých
obměnách dodnes (tím je myšlena členská základna, hranice honitby a pod.).
V roce 1993 z původního mysliveckého sdružení „ Jitra“ Želeč, které sdružovalo myslivce
z obcí Želeč, Bezděčín, Dudov
a Skrýchov a které hospodařilo
na cca 3000 ha, vzniklo myslivecké sdružení „Vrcha“ Želeč.

Toto hospodaří na 1000 hektarech honitby, jejímž vlastníkem je honební společenstvo
Želeč. Myslivecké sdružení
bylo transformováno v souladu s novým občanským zákoníkem na myslivecký spolek
a tak se dnes nazývá MS „Vrcha“ Želeč, z.s. Tolik z nedávné
historie.
V současné době má myslivecký spolek 26 členů, kteří se
v rámci svých možností a zájmu podílí na činnosti spolku,
která je velmi rozmanitá.
Tak, jak se mění krajina a obecně příroda, mění se i skladba
zvěře. Ještě nedávno se lovili
zajíci a bažanti podle schválených plánů lovu od tehdejších
orgánů státní správy myslivosti,
ale v současné době ve vztahu

k nízkým stavům této zvěře ji
nelovíme, naopak se snažíme
intenzivním chovem bažanta
o jeho návrat do přírody. Za tím
účelem byla vybudována velmi
kvalitní a funkční voliéra, ze které po odchovu bažantích kuřat
a po ukončení žní vypouštíme
bažanty do honitby. Výsledkem
je, že již druhým rokem můžeme pozorovat bažantí slepice,
které vodí již „naše“ kuřata. Je
samozřejmé, že vypuštěnou
bažantí zvěř nelovíme. O jejich
redukci se starají toulavé kočky,
lišky a kuny.
Stavy drobné zvěře jsou opravdu velmi kritické a proto máme
v plánu pokusit se i o návrat
koroptví a zajíců. Je to ovšem
velice nákladná a časově náročná činnost a v této hektické době je zde také problém
personální. Ti starší již nemají
ten správný tah na branku, ti
v produktivním věku zase mají
svých starostí s podnikáním
dost a dost, a tak toho času
není mnoho. Vzhledem k absenci mladých jsme ve spolupráci s místní školou otevřeli
pro děti myslivecký kroužek
a snad se nám podaří nějakou
droboť myslivecky naladit.
Jedním z problémů, který nás
velmi trápí, je velké množství
silnic protínajících naši honitbu. V době, kdy píši toto pojednání o našem spolku, máme
na „výřadu“ 25 kusů srnčí zvě-

Nenechte si ujít plánované akce
Rok 2019

Adventní dílna
• Pátek 29. 11. 2019 od 16:00
• Tělocvična u OÚ Želeč
Krampus čerti
• Pátek 29. 11. 2019 od 19:00
• Náves Želeč
Rozsvícení vánočního stromu v Želči
• Sobota 30. 11. 2019 od 16:30
• Park u kapličky v Želči
Rozsvícení vánočního stromu
v Bezděčíně
• Sobota 14. 12. 2019 od 16:30
• Park u Kulturního domu Bezděčín
Čertovská nadílka
• Neděle 1. 12. 2019 od 14:00
• Kulturní dům Želeč

ře, kterou srazila a zabila auta.
To je číslo, které víme, ale o té
zvěři, která padne pod koly aut
a v těch autech také zmizí, bohužel nevíme.
Pro drobnou zvěř jsme obnovili u Přivázalu zvěřní políčka,
jejichž funkčnost ukončila divoká prasata. Tato zvěř díky
celostátnímu nárůstu stavů
působí na polích a zemědělských kulturách rozsáhlé škody. I v naší honitbě patří s výjimkou divokých kachen, které
také vypouštíme, k nejčastějším úlovkům. V letošním roce
jsme ulovili již 20 divočáků
a patří poděkování těm členům, kteří obětují čas a lovu
prasat se věnují.
Dlouholetou tradici v želečské myslivosti má také lovecká kynologie. V minulosti
jsme pořádali vrcholnou celorepublikovou soutěž (1990)
v letošním roce se v naší honitbě konaly zkoušky barvářů,
které byly mysliveckou veřejností velmi kladně hodnoceny. Pokud nám OMS Tábor
zkoušky opět přidělí, stane se
tak i příští rok.
Náš spolek taktéž pořádá každoročně tradiční myslivecký bál s bohatou zvěřinovou
tombolou a pevně věříme, že
v následujícím roce (24. ledna
v pátek) se s vámi, Želečáky,
v sále Na Staré uvidíme.
Jiří Mostecký

Výroční valná hromada SDH Bezděčín
• Sobota 7. 12. 2019 od 18:30
• Kulturní dům Bezděčín

Hasičský ples
• Pátek 31. 1. 2020
• Kulturní dům Bezděčín

Adventní koncert v podání pěveckého
sboru DOMINO
• Neděle 15. 12. 2019 od 17:30
• Obrazárna Špejchar v Želči

Hasičský ples
• Sobota 22. 2. 2020
• Kulturní dům Želeč

Zpívání koled
• Úterý 17. 12. 2019 od 17:00
• Kaplička v Želči

Rok 2020
Sportovní ples
• Sobota 18. 1. 2020 od 19:00
• Kulturní dům Želeč
Myslivecký ples
• Pátek 24. 1. 2020
• Kulturní dům Želeč

Dětský karneval
• Sobota 7. 3. 2020
• Kulturní dům Želeč
Setkání s dechovkou v Želči
• 11. 7. 2020
FOOTFEST 2020
• 17. – 18. 7. 2020
• Fotbalové hřiště TJ Sokol Želeč
Aktuální informace o kulturních akcích
naleznete vždy na www. obeczelec. cz
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Včelařské zamyšlení

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás poinformoval o dění v naší ZO včelařů
Želeč. Včelařský rok 2018/2019
je již za námi, a tak můžeme bilancovat, jak dopadl, jak se nám
dařilo či nedařilo, co nás včelaře trápí nebo naopak z čeho
máme radost.
Oproti předchozímu roku došlo k poklesu počtu včelařů naší
základní organizace z 39 na 38
členů. Rovněž u počtu včelstev
došlo oproti minulému roku
k poklesu včelstev z 262 na 245.
Hlavní příčinou poklesu včelstev je horší zdravotní situace
včelstev zejména přes zimní období, ale i horší klimatické podmínky pro včely v posledních
dvou letech. I když jsme co do
rozlohy malá organizace, přesto
nebyla situace na celém obvodě stejná. Relativně dobrá byla
v západní části, tj. Bezděčína
a Vyhnanic, horší ve východní, tj.
Třebiště. V podzimním a zimním
období došlo k nárůstu roztoče
warroa destructa. Přes polovina včelařů měla zvýšený výskyt
tohoto roztoče s následnou
nutností léčení v jarním období.
To bylo příčinou, že zimní období nepřežil větší počet včelstev. Naopak v jarním období
šla včelstva rychle do síly, a to

Narozené děti
v roce 2019
Pospíšilová Emily
Hák Jan
Szolgayová Meda
Novotná Rozálie
Kaisler Dominik
Škodová Zora
Netušil David

vedlo ke zvýšené rojové náladě.
Tím se podařilo částečně ztráty
včelstev ze zimního období nahradit z odchycených rojů, případně oddělků.
To co je pro včelaře nejdůležitější, je snůška a produkce
medu. Vcelku za celou organizaci byla snůška medu spíše podprůměrná. A zase, lepší
byla v oblasti Bezděčína, horší
v ostatních částech. Příčin může
být několik. Jednak klimatické
podmínky, ale i druhová skladba rostlin v daném místě. Teplé
a suché počasí má za následek,
že zejména v letním období se
produkce nektaru snižuje, letos se to například projevilo
v době květu lípy, ale i některých dalších rostlin produkujících nektar. Vzhledem k tomu,
že dolet včel je omezený, tak je-li snůška v jedné části obvodu,
tak nemusí být dostupná pro
včely z opačného konce obvodu. V posledních dvou letech
vlivem teplého a suchého léta
snůška u včel končí již v půlce
července, a to se pak projevuje
i na celkové produkci medu.
Pro včely je med důležitým
zdrojem energie, vitamínů, enzymů a dalších důležitých látek.
Energii umíme dodat přikrmováním cukru. Ale pro přísun vi-

tamínů, enzymů a dalších látek
je důležité, aby včelař včelám
část medu ponechal. Proto se
říká, co je v medníku, je moje,
co je v plodišti, je včeliček. V posledních letech se pro včely stává problém zajistit i zásoby pylu
na zimu. Pyl je pro včely zdrojem především bílkovin. Vlivem
teplého a suchého podzimu, ale
i druhové skladby rostlin a způsobu hospodaření je pro včely
stále obtížnější zajistit v pozdním létě dostatek pylu na zimu.
Vlivem sucha rostliny koncem
léta přisychají, vlivem nedostatku píce se sečou pícniny, aniž by
stačily vykvést, koncem léta jen
obtížně hledáte kvetoucí rostliny. Bez zdroje bílkoviny nejsou
včely schopné zajistit dostatek
zdravých životaschopných zimních včel a zdárně se v jarních
měsících rozvíjet. Zvláště dojde-li po teplém únoru a začátku
března k ochlazení a včely, které
jsou v časném rozvoji, najednou
ztratí vlivem ochlazení přísun
pylu.
Co nás včelaře trápí, je i přebujelá administrativa. Zejména
pro funkcionáře je to časově
náročná práce. Obzvláště je-li
na zpracování některých údajů
málo času. Jen například, od přijetí peněz na účet na dotace až
po jejich vyplacení a zpětnému
odeslání podepsaného formuláře máme jen týden času. A to
se jedná o 38 včelařů, kteří musí
v daném termínu převzít dotaci
a podepsat její převzetí. Důležité
je zajistit, aby v daném termínu
bylo všech 38 včelařů k dispozici. Z léčení souvisí též spousta
administrace. Musíte mít ode
všech písemný souhlas, že za ně
můžete objednat léčivo, seznam
podepsaný ode všech včelařů
s uvedením druhu a množství
léčiva, každý včelař vést záznamy o použitých léčivech, době

Šimák Matyáš
Tomečková Eliška
Hniličková Adina
Šepela Dominik

Úmrtí v roce 2019
Kalabová Jaroslava
Zíka Jiří
Veselá Jarmila
Mareš Karel

použití, o každém léčení zpracovat seznam a odesílat na
SVS, provádět pravidelné kontroly, zda splňují podmínky pro
dotace, vést statistické výkazy
o produkci medu, vosku,kočování, odchovu matek a prodeji
medu. Vést seznamy o výplatě
a výběru členských příspěvků
pro ZO i pro ČSV. Hlásit stavy
včelstev na ČMSCH k 1. 9., vést
stavy aktuální, k 15. 2. k 1. 5.
a 1. 9. Vést aktuální seznam
souhlasu užívání osobních údajů. Hlásit přehled o příjmech
a výdajích, majetku a závazcích.
A věřte, že to není zdaleka vše,
co se musí evidovat.
Poslední, o čem se chci v tomto článku zmínit, je aktivita
našeho spolku. Pročítám-li si
časopis včelařství, kde se prezentují včelařské spolky svojí
činností, musím konstatovat,
že naše činnost je oproti jiným
ve sféře osvěty téměř nulová.
A můžu vás ujistit, že přimět
členy k vyšší aktivitě a zapojení
se do činnosti spolku je téměř
nad lidské možnosti. Z části je
to dáno věkovou skladbou členů. Přes 60 % členů je starších
60 let, ale hlavní příčinu vidím
v neochotě členů se do činnosti
spolku zapojit. Příští rok je volební a bude se volit nové vedení. I když pro naplnění volených
orgánů by mělo být zvoleno
minimálně 12 členů, je ve skutečnosti obtížné vybrat alespoň
3 členy (předsedu, jednatele
a pokladníka), aby mohla základní organizace vůbec existovat.
Na závěr přeji všem včelařům,
ale i čtenářům v osobním i pracovním životě hodně úspěchů,
hodně životního elánu a pohodu v duši.
Článek připravil
jednatel ZO Želeč
Rejlek Václav
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Senioři samostatní

Třinácté setkání s dechovkou

Letos v březnu se zrodil zájmový spolek SENIOR KLUB, který
je dobrovolným a neziskovým
sdružením seniorů (+55) trvale
bydlících v Želči a Bezděčíně.
Po administrativních peripetiích
byl v červenci zapsán do spolkového rejstříku Krajského soudu České Budějovice.
Členskou základnu tvoří ke
konci roku přes 80 seniorů.
Naším společným zájmem je
aktivně, smysluplně naplňovat volný čas v oblasti kulturní,
vzdělávací, společenské, sportovní, zábavné...
Programová nabídka 2020 je
pestrá – vedle oblíbených zájezdů to budou návštěvy divadelních představení, přednášky vzdělávacího charakteru
(zdravotní, cestopisné), setkávání spojené s promítáním spolkových dokumentů,
pokus o založení petanque
družstva ...

V minulých letech OÚ Želeč
pořádal sobotní dechovková odpoledne ve spolupráci
s pořadateli Festivalu dechových hudeb v Soběslavi a bylo
pravidlem, že k nám byla delegována kapela, která též vystupovala v Soběslavi. Tento
způsob prezentace posluchači vítali, neboť měli možnost
poznat méně známé kapely,
poslechnout si rozličné krajové písně v podání neznámých
interpretů. Na letošní festival
však připravili pořadatelé nepříjemnou organizační změnu,
aniž ji včas oznámili. Změna
spočívá v tom, že kapely nebudou vysílány za posluchači do okolních vesnic, což by
mělo zvýšit návštěvnost na
soběslavském náměstí.
Odezva na vzniklou situaci byla jednoduchá. Za prvé,
obecní úřad pozval na letošní koncert (13. července) do

V letošním roce vedle návštěvy
operetního představení v Táboře či zdravotní přednášky “naší”
paní lékařky tvořily gró činnosti
zájezdy na zámky Mitrowitz, Vrchotovy Janovice, Kroměříž, na
lipnický hrad a do želivského
kláštera, do středověkého mlýna v Hoslovicích, na šumavskou
Kvildu a do skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Touto cestou děkujeme za podporu Obecnímu úřadu v Želči.
Na klubový výbor (B. Kadlecová, M. Kříž, M. Janovská, J. Kalistová, J. Ženíšková, V. Lukešová,
M. Křížová) se kdykoli a kdekoli
obracejte s nápady, požadavky,
připomínkami a s přihláškami.
Vy (+55) jste mezi námi vítáni.
Všem čtenářům Zpravodaje
přejeme hodně zdraví v novém
roce.
Za Senior klub Želeč
a Bezděčín
z.s. Marcel Kříž

sálu hostince Na Staré malou
kapelu Rytířanku z Hlavatec,
řízenou mladým kapelníkem
Petrem Vondruškou. Za druhé,
dal přepsat nápis nad pódiem. Místo „Kubešovská Želeč“
bude i pro příště napsáno „Setkání s dechovkou“.
Jelikož želečská setkání s dechovkou, pořádaná na paměť jejich zakladatelky Ing.
Dagmar Čaňkové, mají víceletou tradicí a na koncertech
je uspokojivá účast, usnesli
se zastupitelé, že se v této
kulturní činnosti bude pokračovat i v dalších letech. Příští,
14. setkání s dechovkou se
uskuteční 11. července 2020
a hrát bude dechová hudba,
která v Želči ještě nevystupovala. Řídí jí kapelník vzešlý
z „dudovského hnízda muzikantů“. Přátelé, těšíme se na
vaši návštěvu.
František Novotný

Jóga pro všechny

Cvičení s Majkou

TRÁPÍ VÁS BOLAVÁ ZÁDA, JSTE POD TÍHOU STRESU
A RÁDI BYSTE SE NAUČILI SPRÁVNĚ DÝCHAT?

MÁTE CHUŤ VYRAZIT NA CVIČENÍ,
DÍKY KTERÉMU SE VÁM ZPEVNÍ POSTAVA?

Kdy: každou středu od 18:15 do 19:45
Kde: tělocvična u OÚ Želeč

Stačí si vzít pohodlné sportovní oblečení a podložku.

(každý čtvrtek ve škole v Hlavatcích od 17:45 – 19:15)
S sebou si prosím přineste podložku a deku.

Kdy: každé pondělí od 19:30 do 20:30
Kde: tělocvična u OÚ Želeč

TVOŘÍME SPOLU V JEDEN ČAS NA JEDNOM MÍSTĚ
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Akce pořádané v roce 2020 Tatrmany
v Sudoměřicích u Bechyně
Posláním sdružení Tatrmani je propagovat a vytvářet podmínky pro svobodnou tvorbu mezi všemi lidmi. Tak obohatit jejich život a jejich prostřednictvím
i životy ostatních. Sdružení si klade za
cíl zvýšenou citlivost všech lidí ke svému okolí, prohlubování lidské fantazie,
kreativity a schopnosti komunikace
s ostatními lidmi.

LETNÍ TÝDENNÍ SEMINÁŘE 10. 7. – 19. 7. 2020
KERAMICKÝ SEMINÁŘ

Během semináře máte možnost se účastnit celého procesu
výroby keramiky. Od tvarování (modelování, plátování, vytáčení na keramickém kruhu, formování …) přes zdobení plastické, či barvítky a engobami, retuš, sušení, glazování a výpal.
Důležitou součástí semináře je téma, které směřuje naši tvorbu,
určuje využití výrobků (dává jim smysl a duši) a směřuje náš
společně strávený čas k završení společnou akcí.

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL v sobotu
18. 7. 2020 od 15,00 hod.

10. 7. – 19. 7. 2020 ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ

LIDOVÁ ŘEMESLA – DOTEKY TRADICE

Kulisa a rekvizita – lektor doc. MgA. Karel VostárekÚčastníci
budou vedeni od výběru vhodného dřeva přes jeho základní
zpracování a opracování, řezbářské techniky, různé technologie kloubů a spojů, až po finální opracování povrchu.

DIVADLO NA NÁVSI 17. 7. – 19. 7. 2020

Patnácté setkání divadelních souborů, které umí a chtějí hrát
na vesnických návsích. Přehlídka trvá od pátku 21,00 do neděle 14,00 hodin. Přehlídka nabízí od pátečního večera do nedělního odpoledne pět divadelních představení. V této chvíli jsou
nasmlouvána tři představení. Pátek 17. 7. ve 21,00 - MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ – Vozichet, Jablonec nad Nisou.ve 21,30
– D + Š + B – Rámus PlzeňSobota 18. 7. ve 14,00 – SNĚHURKA
A SEDM TRPASLÍKŮ – Divadlo Víti Marčíka

Hudební doprovod – PÉRO ZA KLOBOUKEM – pořádají MAS
Lužnice a Tatrmani.

KURZY LIDOVÝCH ŘEMESEL
PLETENÍ KOŠÍKŮ, BATIKOVÁNÍ, FUSING, PŘÍRODNÍ
KOSMETIKA, DRÁTOVÁNÍ, MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, VITRÁŽE TIFFANY, ADVENTNÍ VAZBA, VÝSTAVA
A POSEZENÍ U PUNČE.
Přesná data konání kurzů upřesňujeme s lektory.Získat více informací je možné na www.Tatrmani.sudomerice.cz
přihlásit se včas na semináře a kurzy je možné e-mailem na
adresu tatrmani@sudomerice.cz
nebo telefonicky na tato čísla: Petra Brůčková – 732 705 106,
Jan Brůček – 608 822 682
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Ohlédnutí za aktivitami SDH Bezděčín
Rok se s rokem sešel a opět
čtenářům přinášíme zprávy
od bezděčínských hasičů. Každoročně je pořádáno v Bezděčíně mnoho akcí a událostí,
které obohacují život ve vsi,
tak se hezky usaďte a přečtěte si o tom pár řádků…
Začátek roku je vždy spojen
se společenskými akcemi, nebylo tomu letos jinak. Tradiční
vyhlášení putovního poháru
Okresního sdružení v Táboře
se konalo tentokrát v Malšicích, naši muži opět převzali
pohár za první místo ve své
kategorii za rok 2018.
Hasičský ples se konal také
tradičně v lednu. Po několika letech jsme přistoupili ke
změně kapely a za pomoci
obce jsme do Bezděčína pozvali kapelu Vysočinka, která
měla být ozdobou výročního
čtyřicátého hasičského plesu v novodobých dějinách
sboru. Předpoklad se naplnil a v nově vymalovaném
sále byla vynikající atmosféra
a skvělá zábava, kterou vytvořila nejen kapela, ale také
plný sál.
Únor a březen věnují každoročně hasiči v Bezděčíně
především přípravě techniky a školení. Již od podzimu
loňského roku bylo jasné, že
sbor bude opět v létě pořádat táborskou hasičskou
ligu a okresní pohár, takže
některé přípravy bylo nutné
zvládnout již od jara, jako je
např. úprava dráhy na sportovišti.
Ani družstva sportovců nezahálela – ženy pravidelně
trénovaly na nový ročník Táborské hasičské ligy, muži na
okresní pohár a mladí hasiči
na pohárové soutěže.
V Bezděčíně se letos po čtyřech letech konalo základní
kolo v postupové soutěži, kdy
na nás vyšla řada, protože dle
dohody se sousedním malšickým okrskem jsou základní
kola pořádána na střídačku.
Muži díky vítězství v okresním poháru v předešlém roce
měli postup na okres zajištěn
a také se ho v červnu zúčastnili. Trend poslední doby se
projevil i letos – v atletických
disciplínách nelze konkurovat jiným družstvům s nižším
věkovým průměrem, v požár-

ním útoku zase přišla smůla
v podobě prasklé hadice B,
která nevydržela tlak závodních strojů používaných na
okrese a také nově s absencí
přetlakového ventilu, který se
od příštího roku díky změně
pravidel nebude již používat
vůbec.
Další soutěže mužů směřovaly především za obhajobou
vítězství v okresním poháru
a vyjma okresního kola, ze
kterého nebyl žádný bodový
zisk, se zúčastnili soutěží ve
Slapech (1. místo), v Bezděčíně (1. místo), v Přehořově
(těsné 2. místo) a v Zárybničné Lhotě (1. místo), což stačilo se ziskem 46 bodů k obhajobě 1. místa Putovního
poháru okresního sdružení.
Účast ve Veselí nebyla nutná,
protože již bylo rozhodnuto, v kategorii žen obsadily
celkové první místo v Poháru
ženy z Malšic. Dále byli muži
na soutěži v Bechyni (1. místo)
a v Želči (2. místo) a tím splnili své předsevzetí na letošní
sezónu a celkem by se dala
shrnout jako úspěšná.
Další část článku patří bezděčínským hasičkám. Dámský
tým Bezděčína se letos nezúčastnil tolika soutěží jako
v minulých letech, ani tolika,
kolika by si přál. Zúčastnil se
ale těch, pro ně nejdůležitějších – čtrnácti kol Táborské
hasičské ligy. Tréninky odstartovaly na začátku dubna
a hned na první soutěži THL
ve Dvorcích bylo jasné, že
příprava se povedla. Na dráze, kde se děvčatům nikdy
nevedlo, skončila s pěkným
časem druhá. O týden později svedla úspěšný boj o body
ve Žďáru u Nové Včelnice.
Díky prvnímu místu se posunula do čela průběžného
hodnocení. Po krátké pauze
následovala oblíbená odpolední soutěž v Tučapech, kde
se bohužel nedařilo a útok
skončil předčasně. Následovala opět krátká pauza mezi
soutěžemi vyplněná tréninky
k dopilování všech nedostatků. To se zúročilo při víkendovém dvojkole Chrbonín
a Slapy, odkud si holky přivezly dva poháry za první místa, plný počet bodů
a nejlepší letošní čas 16,92 s.

Šesté kolo se konalo v Chýnově. Na deštěm podmáčené
dráze se nedařilo a výsledný čas stačil jen na 6. místo.
Zlepšení nálady přišlo hned
o týden později ve Strmilově,
kde si holky doběhly pro druhé místo. Následovaly dvě
nepovedené soutěže v Krátošicích a Řepči. Na soutěži
v Želči (pořádal sbor z Ústrašic) panovala díky vítězství
opět skvělá nálada. Následovala soutěž v Chotěmicích –
3. místo a domácí soutěž „Pod
lesíkem“, kde už tradičně stačil výsledný čas jen na 6. místo. Do konce seriálu zbývaly
už jen dvě soutěže a holky
se stále držely zuby nehty na
prvním průběžném místě. Nic
ale nebylo rozhodnuto, a tak
následovaly tréninky, kdy se
na desetinky přesně vypočítával každý jednotlivý úkon
tak, aby vše při útoku klaplo,
jak má. Snaha přinesla svoje
ovoce, nízký sedmnáctkový
čas na soutěži v Kozmicích
žádný jiný tým nepřekonal
a děvčata tak opět vystoupala
na nejvyšší stupínek. Poslední kolo se konalo začátkem
září ve Zhoři. Dobrá nálada
panovala a poslední útok sezony vynesl další stupně vítě-

zů. Během sezony holky do
sbírky přidaly devět pohárů
(5x – 1. místo, 3x – 2. místo,
1x – 3. místo) a díky tomu
se staly mistryněmi Táborské
hasičské ligy pro rok 2019. Ze
slavnostního vyhlášení, které
se konalo v Košicích, si kromě putovního poháru a poháru za 1. místo odvezly ještě
další dva. Během celé sezony
se totiž vedou statistiky košařů, nejrychlejší vody ze stroje
a proudařů a proudařek.
Děvčatům se povedlo tyto
statistiky v kategorii nejrychlejší voda a nejrychlejší proudařka vyhrát. Štěstí pravděpodobně přinesla nová
členka týmu – plyšová slepice
Matylda, která po celou sezonu poctivě snášela vejce. Během celé sezony jste si mohli
přečíst články o jednotlivých
kolech ligy v Táborsku, ale
zároveň holky sledovat i na
instagramovém profilu, kde
kromě reportů z jednotlivých
soutěží zveřejňují i střípky ze
zákulisí.
Také nesmím zapomenout na
ty nejmladší – další část článku patří mladým hasičům, tedy
nové nastupující generaci,
pokud to tak lze nazvat. Rok
2019 začal úspěšně, protože

13
do týmu přibylo hodně nových „super lidiček“. Začalo se
trénovat dvakrát týdně, a to
v pondělí a pátek, což bylo
znát především u nově příchozích členů, kteří se rychle
sžily s hasičským vybavením.
Na soutěžích byly úspěchy
i neúspěchy, ale naštěstí všechny soutěže i tréninky proběhly
bez úrazů. Někdy bylo nutné
si vysvětlit některé věci a mezi
dětmi byly i rozpory, ale povedlo se vždy v klidu problémy
vyřešit a opět všichni fungovali jako tým. Děti pochopily, že
požární sport není o jednotlivcích, ale že musí sedm lidí
dělat přesně všechny činnosti
k tomu, aby byla včas dotažena voda z kádě k terčům. Je to
jediný sport, ve kterém je nutná souhra celého týmu vteřinu
po vteřině.
Další část přípravy a prázdnin
tvořil každoroční letní tábor,
který se konal v srpnu a téměř
všichni z týmu se tábora zúčastnili, a to včetně nejmladší
členky Izabellky. A slovy dětí
lze tábor charakterizovat
„jako vždy úplně super...“
Další tréninky byly zaměřeny
už na dorostenecké soutěže,
tedy s vybavením pro muže
a ženy, což byla pro naše
mladé hasiče velká změna
a docela dřina, protože hadice jsou delší a těžší a terče
dál. Byla to dřina, ale věřím,
že se tomu postaví čelem

a budou makat naplno, aby
na ně vedoucí mohli být náležitě hrdí. Největší letošní
úspěch byl v Rybově Lhotě, kde se družstva umístila na krásném 2. a 3. místě
a odvezla si krásné ceny, ale
především zážitky a fotky
s celou partou. Letos sbor
připravil pro mladé hasiče
také „Dostřiknou“, která se
konala začátkem listopadu –
probrala se celá sezóna, dopsal se deník, prohlédly fotky
a videa a také se sportovalo
na sále i v posilovně. Mladí
hasiči pravidelně využívají
hasičskou klubovnu i posilovnu v bývalé prodejně a já
věřím, že budou makat i na
další sezónu, aby mohli také
jednou vystoupat na ty nejvyšší příčky, ostatně ve sboru
mají za vzory vítěze Okresního poháru a vítězky Táborské
hasičské ligy, tak jaké lepší
vzory si přát? Poděkování
mladých hasičů patří především trenérům, kteří to s nimi
nevzdali, protože ne vždy to
bylo jednoduché. Sestavit
totiž fungující tým teenagerů je nadlidský úkon, nicméně sestava Švík Patrik, Surá
Naty, Sedláček Jarda, Čížková Nela, Čížková Sára, Pecháček Ráďa, Dušková Ema,
Slunečková Agy, Malý Vláďa,
Surý Adam, Kratochvíl Jirka,
Novák Jirka, Špaček Viktor
a dále Šerý Jarda, Šerý Michal

a Podzimek Ondra ukazuje,
že to možné je a já jim přeji, aby neusnuli na vavřínech,
aby dali požárnímu sportu
určitou prioritu a aby je sport
bavil, protože bez party lidí
a bez zábavy se sport dělat
nedá. Pro příští rok bychom
rádi v Bezděčíně po letošní
pauze uspořádali také soutěž
Mladých hasičů.
Zbývá ještě shrnout další
pořádané akce sboru. V srpnu se tradičně Pod lesíkem
konalo dvanácté kolo Táborské hasičské ligy v požárním
sportu. Letošní soutěž probíhala opět v neděli, v sobotu před ligou jsme pořádali
také soutěž okresního poháru, která se netěší obecně velké účasti, proto také
domácí družstvo v kategorii

mužů s přehledem vyhrálo.
Nicméně sobotní i nedělní
soutěž byla vydařená organizačně a také počasí nám
přálo, sportovní výkony domácích družstev bohužel
drhnou – muži vcelku povedeným útokem s časem
19:36 obsadili dvacáté třetí
místo, ženy s časem 18:47
obsadily šesté místo. Vítězem v kategorii mužů byl
díky bezchybnému výkonu
Žďár s časem 16:59, v kategorii žen pak Chotěmice
s časem 17:06. Poděkování
patří hasičům ze sousedního
Skrýchova a sponzorům –
předevšímObci Želeč, která
po celý rok přispívá na činnost sboru a akce sborem
pořádané, za což děkujeme
a našimi výsledky se také
odvděčujeme. Začátkem listopadu sbor zakončil sezónu
tradičně „Dostřiknou“, která letos byla bez pořádané
soutěže, nicméně zakončili
jsme úspěšnou sezónu po
svém, tedy jídlem a pitím,
jak se patří. Další akce, které jsme pořádali na podzim,
jsou divadlo, taneční zábava s kapelou Parkán, valná
hromada sboru a další. Také
bych čtenáře rád pozval na
41. hasičský ples, který bude
sbor pořádat 31. ledna 2020.
Jako každý rok bych rád jménem sboru poděkoval všem
členům za aktivitu, díky které
můžeme fungovat, Obci Želeč za podporu zejména po
stránce finanční a všem, kteří
se podílejí na naší činnosti,
protože dokud se najde pár
nadšenců, kteří věnují svůj
volný čas hasičům, bude tradice přetrvávat dál.
Velitel SDH Jan Čížek
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Rok SDH Želeč plný aktivit

V roce 2019 sbor pokračoval
ve své běžné činnosti. První
událostí byl tradiční hasičský
ples, který se konal 16. února
v kulturním domě a k poslechu a tanci hrála kapela Babouci. Po úspěšném plesu se
sbor soustředil na přípravu
3. ročníku pivních slavností
a vstupu do soutěžní sezón
y. Mezitím se sbor podílel na
stavbě hranice pro pálení ča-

rodějnic u fotbalového hřiště.
Po spálení hranice byla připravena májka ke svému přenosu
k místu stavění. Což se také
podařilo i s jejím uhlídáním
před případným podříznutím. Pivní slavnosti proběhly
15. června na želečské návsi.
Ale nepřízeň počasí nás přinutila ke zrychlenému přesunu do sálu kulturního domu.
Díky pomoci všech zúčast-

něných se to zvládlo velmi
rychle a zábava mohla pokračovat. Na závěr roku se k nám
chystají na naše pozvání čerti
Krampus, kteří se představí na
návsi dne 29. listopadu.
V průběhu roku se družstva
žen a mužů účastnila soutěží
v požárním sportu. Ženy se
představily na sedmi soutěžích pohárových nebo soutěží zařazených do táborské
hasičské ligy. Muži se zúčastnili deseti soutěží. Po účasti
na okrskové soutěži jsme se
zaměřili na účast v Táborské
hasičské lize (THL) v kategorii Veteráni (35+). Celý tým
nám totiž za léta u sboru už
„dorost“. A začali jsme parádně, hned na první soutěži ve
Dvorcích jsme vyhráli. Vítězství jsme zopakovali ještě na
soutěži ve Slapech a sezónu
jsme uzavřeli druhým místem ve Zhoři u Tábora. Na

ostatních soutěžích v seriálu
jsme se umístili takto: Tučapy
(4.), Chrbonín (3.), Řepeč (5.)
a Chotěmice (3.). V konečném
pořadí THL jsme skončili na
3. místě se ziskem 47 bodů.
A nakonec 1. září jsme uspoř
ádali soutěž v požárním útoku. Dopoledne soutěžila dětská družstva a odpoledne
poměřila síly družstva dospělých. Jednalo se o 19. ročník soutěže o pohár starosty
obce. Muži se umístili v hlavní
kategorii i v kategorii veteráni
(35+) na první příčce.
Na závěr chci všechny pozvat
na hasičský ples s kapelou
TAMARA, který se bude konat 22. února 2020 a všechny
členy sboru zvu na Výroční
valnou hromadu 22. listopadu
2019 v 18 hodin v přísálí kulturního domu.
Jan Houdek,
starosta SDH Želeč

Sportovní areál s online rezervačním systémem

V letošním roce jsme pro vás
otevřeli zrekonstruovaný sportovní areál (bývalé antukové
kurty u Želečského rybníka).
Sportovní areál Želeč se skládá z jednoho tenisového kurtu a dvou víceúčelových hřišť
s umělým povrchem.
Úplnou novinkou je online rezervační systém, prostřednictvím kterého je možné si rezervovat termín na jednotlivých
sportovištích, resp. je možné
případně provádět platby za
pronájem sportoviště. Tento
systém naleznete na adrese
www.r2s.cz/zelec.
Vstup do areálu, resp. do šaten v rámci areálu, je umožněn
prostřednictvím zadání čtyř-

místného kódu na klávesnici
u příslušného vstupu, který je
Vám automaticky vygenerován
při rezervaci termínu v rámci
online systému. Odpadá tak
nutnost půjčování si klíčů pro
vstup, vše můžete zařídit z pohodlí svého domova.
Vstup na tenisový kurt je zpoplatněn a dovolen pouze po
uhrazení poplatku – ten činí
100 Kč / hodina. Rovněž je
možnost zakoupení permanentky na celou sezónu (duben – říjen) za cenu 1.000 Kč
(max. 150 hodin hry).
Vstup na obě víceúčelová
hřiště pro volejbal, nohejbal,
florbal a malou kopanou je
zdarma. Tato hřiště jsou volně

přístupná veřejnosti denně od
9:00 do 16:00
(kód pro vstup
v tomto časovém
rozmezí
je 1234). Po
16:00 je vstup
na hřiště povolen pouze po
předchozí bezplatné rezervaci
v rámci webového rezervačního systému.
Detailní informace
včetně
návodu k online rezervačnímu
systému naleznete na www.
obeczelec.cz/sportovni-areal.

Přejeme vám mnoho zábavy
a sportovního vyžití.
Luboš Rypáček
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Mladí hasiči – SDH Želeč

Rok 2019 se soutěží pravidelně zúčastňovalo jedno družstvo mladších žáků (Marie
Houdková, Michaela Hrdličková, Adéla Míšková, Jakub
Bučinský, Jindřich Ryšavý,
Tereza Suchá, Filip Suchý)
a jedno družstvo přípravky
(Viktorie Pražmová, Jan Pražma, Vojtěch Ryšavý, Štěpán
Bučinský, Ondřej Hrdlička,
Lukáš Prágr, Natálie Ottová,
Nela Ottová).

V letošním roce jsme absolvovali několik soutěží. Ve všech
pohárových soutěží jsme se
umístili do první desítky, bylo
tam i několik medailových pozic. Jako velký úspěch vnímáme umístění Mladších žáků
na domácí soutěži v Želči,
kde skončili na prvním místě se svým rekordním časem
19,56 a družstvo Přípravky se
umístilo na krásném druhém
místě s časem 34,83. Od září

2019 obě družstva přestoupila do vyšší kategorie. Své síly
v těchto kategoriích poprvé
změřili na podzimním kole hry
Plamen. Za jejich statečnost
a výsledky je musíme pochválit, jelikož sami uznejte, že
v 6 letech uběhnout dva kilometry (v 11 letech přes 3 kilometry) braného závodu, kde
musíte střílet ze vzduchovky,
určovat mapu v terénu a mapové značky, obvázat zranění

na zdravovědě, střílet ze vzduchovky, uvázat funkční uzle
a určit vhodné a nevhodné
hasící prostředky, je chvályhodné. Další novinkou jsou
nové dresy pro děti, které
u nich sklidily velký úspěch.
Speciální akcí byl výlet, který se konal ve dnech 2.11.
- 3.11.2019. Vyrazili jsme do
Jump arény a večerní zoo v Táboře na Větrovech s lampióny
a večeří. Děti pak strávily noc
v klubovně.
I maškary 2019 se neobešli bez
některých mladých hasičů.
Jako každý rok i letos SDH Želeč a SDH Bezděčín pořádala
letní tábor (nejen pro hasičské
děti) a to v termínu 11.8. 2019
– 18. 8. 2019. Téma bylo Alenka v říši divů. Chci poděkovat
všem vedoucím a i dětem, byli
úžasní!!! V roce 2020 se tábor
bude konat znovu v termínu
9.8. 2020 – 16.8.2018. Pro bližší informace kontaktujte členy
SDH Želeč.
„OHNI ZMAR“
Eliška Míšková

16

Selské baroko – závod historických vozidel

7. září odstartoval již 8. ročník
závodu historických vozidel
s názvem SELSKÉ BAROKO.
O pohár města Veselí nad
Lužnicí. Součástí byl i 8. ročník srazu policejních, hasičských a vojenských sborů. Již
tradičně je tato soutěž zařazena do Mistrovství ČR poháru historických vozidel AVCC
AČR a Jihočeského poháru.
Pořadatel, ČESKÝ VETERAN
KLUB AČR, za podpory města
Veselí nad Lužnicí a obcí Želeč, Dynín, Mazelov, Bošilec,
Drahotěšice, Hlavatce, Zálší
a Komárov opět zařadil do
památkových zón a vesnických památkových rezervací
s cílem ukázat soutěžícím
krásy Jihočeského kraje.
Přejímka vozidel, výstava
a soutěž Elegance, divácká tombola a ostrý start byl
jako v předchozích ročnících
z náměstí T. G. Masaryka ve
Veselí nad Lužnicí a dojezd
po absolvování trasy 60 km
se sedmi soutěžními úkoly
a dvěma samokontrolními
úkoly opět tradičně v obci
Bošilec, kde má soutěž nadstandardní zázemí a podporu obce.
I přes deštivé počasí se
soutěže zúčastnilo 101 posádek, z toho bylo 32 motorek! Tři soutěžní posádky
pro poruchy nedojely a dvě
byly odtaženy až do cíle.
Bez pomoci dobrovolných
pořadatelů z obcí a města by tato soutěž v tomto
rozsahu nemohla existovat
a pořadatelé tak alespoň
touto formou děkují všem
dobrovolným pořadatelům
i zastupitelům obcí za jejich
podporu.
Jako každoročně měl příjem
vozidel na startu a dozor na
kontrolním stanovišti v Želči člen a technický komisař
klubu, místní obyvatel pan

Vondrák, tradičně za podpory dalšího člena klubu dcery Ivety, manželky a dalších
obětavých žen, které vydržely v dešti celý závod. Na
tomto stanovišti byl soutěžní
úkol v odhadu počtu matek
v dóze, který byl 111 kusů. Je
zajímavé, jak účastníci soutěže zvládali odhad, na který
byl časový limit náhledu 10
vteřin. Další soutěžní prvky,
které letos plnili soutěžící,
byly zčásti technické (přejezd oběma koly po položených kolech zleva a zprava
v Zálší, zastavení od boku
pneumatiky ke kolíku na
vzdálenost 150 cm v Drahotěšicích), nebo dovednostní
jako vyšroubování a zašroubování svíček z hlavy motoru v Komárově, hod míčkem
v Mazelově do košíku nebo
házení klínových řemenů
na tyč, respektive klikovou
hřídel. Další soutěžní prvky
byly zaměřeny na pozornost
a obecné znalosti, jako odhad počtu obyvatel ve Veselí
nad Lužnicí ze tří možných
údajů, určení důvodu stavby pomníku v Dyníně nebo
poznání významného výročí
dvou českých firem v oblasti motorismu zabývajících
se výrobou aut a motorek
v Hlavatcích (90 let výroby
Jawa a Aero).
Smyslem těchto orientačních závodů je lidi pobavit,
dát jim možnost zazávodit
si, vyhrát v tombole zajímavé předměty od modelů aut,
motorek až po technické
předměty a strávit příjemný
den s přáteli a milými lidmi
na trase závodu, vše s dobrou svačinou před startem
a pozdním obědem po dojezdu. Vzhledem k tomu,
že se na tuto soutěž pravidelně soutěžící vracejí
a i přes nepříznivé počasí
se počet účastníků pohybuje mezi 100 až 130, patří
tento závod mezi největší
v České republice. Absolutním vítězem letošního ročníku byl pan Roman Vlach
a jeho Škoda 100, soutěž
žen vyhrála paní Dvořáková
se Škodou Felicia a soutěž
policejních, hasičských a vojenských sborů pan Houdek
s Jawou 350/360.

Soutěžní kategorie
jsou pro automobily a motocykly
tři. Do roku 1945,
1946–1970, 1971
– stáří minimálně
30 let historického vozidla. Zvláště
vyhodnocujeme
soutěž
policejních,
hasičských
a vojenských sborů
a dámskou soutěž, kde je řidičkou
žena. Odměněn je i největší
smolař závodu.
Pro příští ročník jsme vymysleli i soutěž obcí, které soutěž podporují a budou moci
do soutěže přihlásit i neveteránskou soutěžní posádku (tedy auto mladší třiceti
let) a tato kategorie bude
samostatně vyhodnocena.
Soutěžící budou plnit stejné
soutěžní úkoly a dostanou
stejný diplom a pamětní list
jako posádky Mistrovství ČR.
Budeme rádi, když se tak

obce aktivně zapojí a budou soutěžit o svůj putovní
pohár. Nominaci soutěžní
posádky z jednotlivých obcí
ponecháme plně na vedení
obcí.
Příští ročník se pokusíme
udělat o něco dříve, kdy je
stabilnější počasí. Navrhujeme termíny 22. srpna 2020
nebo opět první sobotu
v září 5. 9. 2020. PO schválení Autoklubem ČR oficiálně
řádný termín zveřejníme.
Zdeněk Brádka, předseda
Českého Veteran Klubu AČR
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Služby v naší obci

Prodejna potravin COOP (na hrázi)

PRODEJNÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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
6:30–12:00
6:30–16:00
6:30–16:00
7:00–11:00
zavřeno

Kontakt tel.: 381 218 791

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
Pánské a dětské stříhání
• Hana Keistová, tel. 728 461 124
bez objednání
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
• Úterý 16:00 – 17:30
• Štěpánka Vandrovcová, tel. 728 482 576
• Pátek 8:30 – 11:00
• Jana Hůšová, tel. 776 262 303

Kadeřnictví Maruška

Neděle

Marie Kadlecovcá,
tel.: 606 849 065

zavřeno

MUDr. Hana Šedivá – praktická lékařka
ordinace v Želči –
každé pondělí od 14:00

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

Restaurace NA STARÉ

Knihovna

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí
Středa

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Studio Želeč

PROVOZNÍ DOBA
9:00–11:00 15:30–17:00
Pondělí
pánské stříhání
Út, St,
dle objednání
Čt, Pá
Sobota
zavřeno

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
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10:00–15:00
10:00–22:00
10:00–23:00
10:00–15:00
10:00–24:00
11:00–24:00
11:00–21:00

16:00–18:00

16:00–19:00

Klubovna Na Kovárně, Bezděčín

OTEVÍRACÍ DOBA (po domluvě, tel. 773 455 350)
Čtvrtek
19:00–22:00
Pátek
19:00–22:00
Sobota
19:00–22:00

FINESA nábytek, prodejna Želeč

Vinárna

PRODEJNÍ DOBA

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

Pondělí

Muzeum a obrazárna Špejchar

Květinka a galanterie Gabriela Kadlecová

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

Úterý
Středa

9:00–18:00

9:00–18:00

9:00–18:00

Čtvrtek

9:00–18:00

Sobota

9:00-14:00

Pátek

Neděle

9:00–18:00
zavřeno

www.finesanabytek.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí
Středa
Pátek

8:00–16:00

8:00–16:00

8:00–16:00

V jinou dobu dle domluvy
Kontakt info@spejcharzelec.cz
www.spejcharzelec.cz

www.zahradagabriela.cz

zahradagabriela@email.cz

tel.: +420 723 478 336
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O salonu krásy Studio Želeč

Nacházíme se v nově zrekonstruované budově obecního úřadu.
Tento rok v prosinci oslavíme
naše druhé narozeniny. V salonu
poskytujeme našim zákazníkům
profesionální péči od kosmetických, kadeřnických, masérských
služeb až po nehtovou modeláž
a manikúru.
Kosmetické služby vám zajišťuje
paní Pavla Štefanová a Marcela
Kadlecová. Pracujeme s českou
dermokosmetikou Syn-care a dekorativní kosmetikou Karaja.
Pro zvýšení účinků čištění pleti
a vstřebatelnosti sér používáme
ultrazvukovou špachtli a galvanickou žehličku.
Můžete si vybrat ze široké škály
kosmetických ošetření.

Svým zákaznicím nabízíme svatební či večerní líčení.
Kadeřnické služby provozuje
duo Štěpánka Vandrovcová
a Jana Hůšová. Zaměřují se
nejen na střih a barvení, ale
i svatební a společenské účesy.
Při své práci používají vlasovou
kosmetiku Matrix.
Každé úterý od 16.00 - 17.30
hod a pátek od 8.30 - 11.00 hod
můžete přijít k Janě Hůšové bez
objednání na pánské a dětské
stříhání. Stále přibírá nové zákazníky.
Masáže poskytuje Hana Keistová, která využívá teplo lávových
kamenů a silikonových baněk
pro intenzivní masáž šíje, zad
a celého těla.

Nově můžete využít i přístrojovou masáž nohou.
Paní Hanka také přibírá nové
zákazníky.
Pedikérské služby provozují
paní Pavla Štefanová a nově
i Hanka Keistová.
Provádíme mokrou pedikúru.
Dále v našem salonu naleznete nehtovou modeláž v podání Marcely Kadlecové, která se
vám postará o dokonalý vzhled
vašich nehtů. Zaměřuje se především na gelové nehty, gel lak
a mokrou manikúru.
Každý rok navštěvujeme několik kosmetických veletrhů, abychom vám mohly nabídnout
nové trendy a rozšířily tak svou
nabídku služeb.

Na závěr je možné si u nás zakoupit dárkové poukazy na jakékoliv služby, které jsou výše
zmíněné, dekorativní a pleťovou kosmetiku, parfémy, vše na
krásné vlasy a nehty, přírodní
balzámy a masti na bolavé tělo.
Děkujeme za projevenou
důvěru, vaše Studio Želeč.

ZŠ a MŠ Malšice a želečští žáci

Milí Želečáci, dostal jsem nabídku od vedení Želče napsat několik řádků o spolupráci malšické školy a želečských žáků.
V úvodu trocha teorie: Jak možná víte (nebo nevíte), Obec Že-

leč před několika lety uzavřela
s malšickou školou (dle zákona)
tzv. dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, tak to obcím nařizuje
zákon, pokud nezřizuje určitý

stupeň vzdělání, v želečském
případě se to týká 2. stupně.
Znamená to, že bychom v Malšicích měli přednostně dát na
2. stupni prostor želečským žákům. V praxi to ale nenařizuje
nikomu z vás poslat dítě právě
do Malšic a je to tak správně.
Vy jste rodiče a vy rozhodujete,
kam vaše dítě bude chodit do
školy a já to jen podporuji. Vězte, že v tuto chvíli navštěvuje
naši školu cca 35 dětí ze Želče
a Bezděčína.
Víte, že před časem jsem pravidelně oslovoval vás, želečské
rodiče, s možností pokračovat
na druhém stupni právě u nás.
Poslední dva roky se tak neděje.
Proč? Důvod je velmi prostinký,
kapacita malšické školy je naplněna a my musíme odmítat
některé zájemce o studium na
2. stupni na naší škole. Loni jsme

odmítli i několik vašich žádostí,
přesto jsme vyhověli rodičům,
kteří u nás mají sourozence.
Plnit výše zmíněnou dohodu
o spádovosti totiž musíme jen
do výše naší kapacity. Naštěstí
pro vás poloha i dopravní spojení vaší obce vám dovoluje výběr z několika dalších kvalitních
základních škol.
Jen pro úplnost dodávám, že
v tuto chvíli v malšické škole
vzděláváme 250 žáků (v roce
2006 to bylo 150). A na úplný
závěr musím zmínit několik
společných projektů se želečskou školou (např. projekt
EDISON, společná florbalová
utkání atd.).
Krásný podzim 2019
vám všem přeje a na další
spolupráci se těší
Pavel Klíma,
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

Návštěva partnerské školy v Legionowu
15.-19. května 2019

V letošním roce jsme již potřetí navštívili partnerskou školu
v polském Legionowu. Kromě
naší školy jsou v projektu zapojeny školy z Lotyšska, Bulharska, Polska a Ukrajiny.Vybraní žáci ze čtvrtého a pátého
ročníku, kteří se zahraničního
výjezdu účastnili, se moc těšili.
Pro děti, které byly ubytovány
v polských rodinách, byl připraven bohatý program. První den pobytu děti strávily ve
škole, kde pro ně byly připraveny workshopy z přírodovědy,
z fyziky a z fotografování. Učitelé byli přivítáni představiteli
města Legionowa. Prezident
města vyzdvihl význam vzájemné spolupráce mezi školami a přínos pro žáky v jazykové oblasti. V odpoledních

hodinách se žáci připravovali
na kulturní vystoupení, které
se konalo při příležitosti Divadelního festivalu, který pořádá
město Legionowo. Naši žáci
si připravili divadelní scénku
o Krtečkovi a taneční vystoupení. Pro žáky to nebyl lehký úkol,
protože se museli naučit text
v anglickém jazyce. Představení
se jim povedlo a sklidili velký
úspěch. Paní učitelka Atanasová děti výborně připravila a za
to jí patří poděkování. Druhý
den jsme podnikli výlet do Sierpce, což je skanzen v regionu
Mazovie. Seznámili jsme se
se způsobem života lidí v minulých stoletích a obdivovali
stavení, ve kterých žili. Pro děti
byl připraven workshop, přikterém si vyrobily svíčku z vosku.

Projekt Hravé lyžování

V únoru se naši žáci z 1.- 5.ročníku a děti z mateřské školy
účastnili výuky lyžování na Ski
areálu Monínec. Výuka probíhala v odpoledních hodinách
jeden týden od pondělí do
pátku.
O lyžování byl mezi dětmi velký zájem a zajímavá výuka se
dětem líbila. Měly radost ze

svých výkonů, užívaly si sluníčka a skvělých sněhových
podmínek. Na závěr kurzu byl
pro lyžaře připraven závod,
ve kterém soutěžili s časem
a mohli si porovnat své časy se
spolužáky.
Na letošní kurz lyžování je přihlášeno celkem 40 mladých
lyžařů.

Projekt Děti do bruslí

Naše škola se pravidelně
účastní Projektu děti do bruslí.
V průběhu deseti lekcí si žáci
osvojili základní bruslařské dovednosti pod odborným vedením zkušených lektorů. My učitelé, jako pozorovatelé, jsme
mohli posoudit, jaký pokrok
děti od začátku výuky udělaly.
V úvodních lekcích zvláště žáci

prvního ročníku měli potíže se
udržet na bruslích. Na závěr
kurzu již pěkně bruslili. Šikovné
děti dostávaly za své výkony
speciální knoflíky, které zdobily jejich mikiny. Na závěr děti
obdržely krásné diplomy. Věříme, že se dětem bruslení líbilo
a příští rok se opět v hojném
počtu přihlásí.

V odpoledních hodinách jsme
navštívili staré město ve Waršavě. Výlet se všem moc líbil.
V sobotu ve škole byli oceněni úspěšní žáci místní školy
a celý mezinárodní projekt byl
ukončen.Hostitelské rodiny se
o naše děti vzorně postaraly
a děti u nich byly moc spokojené.Také program,
který si pro nás
připravili kolegové
z Legionowa, byl
zajímavý,
pestrý
a organizačně dobře připravený. Rádi
jsme se zase po
roce setkali s polskými přáteli a těšíme se na setkání u
nás. Chtěli bychom
také pochválit naše
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žáky, kteří se během pobytu
chovali velice pěkně a tím nám
velice ulehčovali naši práci.
Celý projekt byl připraven v jazyce anglickém, ale i polském,
věříme, že nabyté zkušenosti
naše malé studenty obohatily
a budou se dál s chutí cizímjazykům věnovat.
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Kolik máme dětí?
Ve školním roce 2019/2020
navštěvuje naši školu 95
žáků.
1. ročník: 21 žáků
2. ročník: 13 žáků
3. ročník: 22 žáků
4. ročník: 20 žáků
5. ročník: 19 žáků.

Výsledky zápisu do
prvního ročníku
Základní školy
v Želči
K zápisu se dostavilo 23
předškoláků. Do první třídy
bylo zapsáno 21 žáků. Rozhodnutí o odkladu dostaly
na základě doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře
dvě děti.

Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 49 žáků.
V tomto školním roce nastoupilo do Mateřské školy
v Želči 57 dětí. Jsou otevřeny tři třídy. V mateřské škole
máme také 11 dvouletých
dětí.
Mateřskou školu v Hlavatcích navštěvuje tento rok
25 dětí.

K zápisu přišlo celkem 18
dětí. Všechny děti, které přišly k zápisu, jsou zapsané
a byly přijaté.

Vánoční prázdniny: pondělí
23.12.2019 – pátek 3.1.2020
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31.1.2020
Jarní prázdniny: 3.2.–9.2.2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.2020

Výuka anglického jazyka
rodilým mluvčím
Žáci z 1.–5. r. se mohou účastnit hodin konverzace v anglickém jazyce, které vede rodilý
mluvčí. Žáci si hravou formou
osvojují základy správné výslovnosti anglického jazyka.
V letošním školním roce se
podařilo hodiny konverzace
rozšířit o jednu vyučovací ho-

V letošním roce jsme opět vyjeli
na Školu v přírodě do rekreačního střediska Želivka, nedaleko
Humpolce. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme kromě
dopoledního vyučování mohli
vyjet i na celodenní výlet do
Pelhřimova a do Želiva. Ve volném čase si děti užily sportovní

hry – kopanou, přehazovanou,
basketbal i tenis a badminton.
Poslední večer, jako každý rok,
jsme opékali buřty, zpívali a vyprávěli vtipné historky – prostě
jsme si to užili.
Dětem se pobyt v přírodě líbil
a již těší na další Školu v přírodě.

Výsledky zápisu do
mateřské školy

Organizace školního roku
2019/2020
Vyučování začíná v pondělí
2.9.2019
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.1.2020
Druhé pololetí bude ukončeno v úterý 30.6.2020
Podzimní prázdniny: úterý
29.10. a středa 30.10.2019

Škola v přírodě v rekreačním
středisku Želivka

dinu týdně pro 4. a 5. ročník.
Kurzovné v plné výši hradí
zřizovatel školy obecní úřad.
Rodiče nemusí tuto aktivitu
hradit. Kromě obecního úřadu
bychom chtěli také poděkovat
panu Ing. Miloslavu Mares,
který zajišťuje dopravu lektora
ze Soběslavi.

Všechny informace (kromě článku „MŠ“) zpracoval
Mgr. Petr Cába, ředitel školy

Aktivity mateřské školy
Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 57 dětí, které jsou
rozděleny do 3 tříd podle věku.
BROUČCI – 15 dětí ve věku 2–3
roky
MOTÝLCI – 21 dětí ve věku 3–4
roky
VČELKY – 21 dětí ve věku 5–7 let
V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 asistentka a 1 uklízečka.
Mateřská škola Želeč úzce spolupracuje s Mateřskou školou
Hlavatce. Společně navštěvují
divadelní představení a výukové
programy.
Než půjdou budoucí prvňáčci
k zápisu do ZŠ, předvádějí rodičům, co vše by měly zvládnout
před nástupem do první třídy.
Aby se děti lépe seznámily s prostředím ZŠ, chodí na dvě výukové hodiny, které probíhají s jejich
budoucí třídní učitelkou.
Dobrým pomocníkem pro vzdělávání je nový 3D – BOX, který
využívají všechny děti.
Naše mateřská škola je již několik
let zapojena do programu „DĚTI
DO BRUSLÍ“. Děti vedou odborní
trenéři v deseti lekcích.
Druhým rokem probíhá i LYŽAŘSKÝ KURZ ve ski areálu Monínec.
Děti absolvují pětidenní kurz vedený lyžařskými instruktory.
Největší zájem bývá o kurz plavání. Je určený pro děti předškolního věku.
Součástí vzdělávání předškolních
dětí je i výuka základů anglického
jazyka, která probíhá při dopoledních činnostech.

V rámci výuky se klade u všech
dětí důraz na správnou výslovnost pomocí artikulačních, dechových a fonačních chvilek.
Dětem, které navštěvují logopedickou poradnu, se individuálně
věnuje školní logopedický asistent.
Školka organizuje několik akcí,
které se konají společně s rodiči:
Velikonoce – ŠEL ZAJÍČEK KOLEDOVAT
Den matek – TÁTO, MÁMO,
POJĎ SI HRÁT
Vánoce – předvánoční posezení
s rodiči + dílna.
Nejvíce se děti i rodiče těší na
červen, kdy se na zahradě mateřské školy koná stanování s určitou tématikou. Pro všechny bývá
připravena stezka s úkoly, opékání buřtů a zpěv a volná zábava
u táboráku.
Na všechny akce je připraveno
malé pohoštění.
Všechny děti se každoročně těší
na školní výlet. Láká je jízda autobusem a těší se, co je čeká.
V červnu si pro děti připravili program zaměstnanci z organizace
LESY TÁBOR v oboře Nechyba
nedaleko Kozího Hrádku. Výlet
byl zaměřený na poznávání přírodnin a zvířat. Na závěr si všichni opekli buřty a každý si vybral
malý dárek. Za příjemné dopoledne patří oběma přednášejícím
naše poděkování.
V prostorách zahrady vyrostl domek s pergolou, kde se uskladňují
hračky a pomůcky na pobyt venku.
Jana Pilařová
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Želečský spolek
Želečský spolek sdružuje několik sekcí. Pro děti do 3 let máme
Klub Jája, součástí našeho spolku je organizování kulturních
akcí pro děti v Bezděčíně a organizování seniorských zájezdů.
Pořádáme školní představení pro Základní a Mateřskou školu
v Želči a pro děti a rodiče všech věkových kategorii tradiční
akce jako je Karneval, Čarodějnice, Dětský den, Dlabání dýní,
Adventní dílny, Čertovskou nadílku. V tomto roce se nám
akce rozšířily ještě o Pohádkový les a Vodnické rozloučení
s prázdninami.
Děkuji všem, kteří se podílejí na činnosti spolku. Děkuji za
jejich čas, nápady a ochotu to vše sdílet. Děkujeme za velkou
finanční podporu od obce, protože jinak bychom nemohly
pořádat akce různého druhu a cenových relací. A pokud by
měl chuť se někdo přidat, budeme ze srdce rády.
https://www.facebook.com/zelecsky.spolek/
https://www.facebook.com/groups/1665397830272940/

Dětský klub Jája

Je tu pro Vás a Vaše děti každé úterý dopoledne.
Přijďte si vyzkoušet nové cvičení s Kašpárkem, které jsme si tento rok pro vás připravili. Začíná každé úterý od 9,30 v klubovně
mladých hasičů v kulturním domě Želeč (vchod do penzionu).
Děti si společně zazpívají, zacvičí si u básniček, zažijí spoustu
zábavy s padákem a nakonec si užijí opičí dráhu.
Po cvičení si mohou pohrát v herně a rodiče si mohou vypít
kávu a popovídat si.
Kdybyste měli další nápady, připomínky nebo prostě cokoli týkající se dětského klubu, budeme rády, když nás budete kontaktovat na emailech: novotna.pav@gmail.com,
K.Ludikarova@seznam.cz
nebo na telefonních číslech: 777 646 713, 607 276 085.
Akce Klubíku: výlety do lesa, do herny a možná i do ZOO,
mikulášská šipkovaná, kde děti plnily různé čertovské úkoly
a po jejich splnění Mikuláš s čertem předali všem sladkou odměnu Pro příští rok připravuje další akce, na které se můžete
těšit. O všem vás budeme informovat na facebooku Klubík
Želeč.

Pohádkový les

Letos poprvé se v Želči mohly děti setkat s pohádkovými bytostmi v pohádkovém lese. Každá pohádková bytost si pro
děti připravila nelehký úkol. U víly Amálky si zatančily, Ferdovi pomohly najít ztracenou Berušku, s Mařenkou si utrhly
perníček z perníkové chaloupky, Karkulce pomohly donést
babičce košíček, Popelce oddělit hrách od fazolí, s Křemílkem a Vochomůrkou postavily domeček pro skřítky, a když
konečně došly k Mance a Rumcajsovi, čekala je zasloužená
odměna.
Z pohádkového lesa se všichni přesunuli do parku u kapličky, kde si děti vyráběly v dílničkách a mohly se občerstvit.
A vydařené odpoledne bylo zakončeno krásnou Vodnickou pohádkou.

Vodnické rozloučení s létem

S létem jsme se tento rok rozloučili po vodnicku. Vodník Lumíček z místního rybníku Lumhárek oslavil své narozeniny
spolu s dětmi a kamarády vodníky z okolních rybníků. Slavilo
se soutěžemi, navlékáním korálků, vyráběním vodníka i barvením vlasů na vodnickou zelenou. Nakonec jsme si opekli
buřty a zazpívali s kytarou písničky. Vodníci i děti si oslavu
moc užili.

Bezděčín
21. 3. 2019
30. 4. 2019
12. 8. 2019
21. 9. 2019

Velikonoční dílny - malování vajíček, pletení pomlázek atd.
Pálení čarodějnic - opékání buřtů , soutěže
Výlet Sladovna Písek - Galerie hrou, Mraveniště
Zábavné odpoledne v Bezděčíně :
Divadelní
představení
RUBIKON-pohádka
Kašpárkovy čertoviny
Malování na obličej a modelace a barvení vlasů
BMX show Chill Ride
Skákací hrady, vystoupení kouzelníka p. Myslivce

Plánované akce: Výlet s dětmi do Jump and Kids arény Sezimovo Ústí
Vánoční kouzlení
Rozsvícení vánočního stromu

Senioři:

V letošním roce uskutečnili senioři pět zájezdů.
13. 4. 2019
Koloděje
12. 6. 2019
Divadlo Tábor
15. 6. 2019
Lipnice
10. 8. 2019
Modrava
5.- 6. 10. 2019
Kroměříž
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Nadcházející akce:

29. 11. 2019 od 16 hodin Adventní dílny – v sále obecního úřadu (tělocvična) jsou pro vás připraveny jak dílničky pro děti, tak
i dílničky pro rodiče. Vytvoříte si vánoční ozdoby, věnce, placky. Děti budou moci napsat a ozdobit dopis Ježíškovi a maminky si můžou vyzkoušet ruční pletení šály, malování na textil
a další skvělé dílny.
1. 12. 2019 – 14,00 – 18,00 hodin Milulášská nadílka - začneme
zcela netradičně čertovskou šipkovanou (start 14,00 – 14,15 na
návsi), kterou ukončíme v Kulturním domě v Želči. Užijete si čertovské dílny, andělskou diskotéku, různé soutěže a samozřejmě
nebude chybět Mikuláš, čert a anděl se sladkou odměnou.
Dagmar Lanžhotská,
Pavlína Novotná,
Marcela Novotná

TOULKY NAŠÍ MINULOSTÍ

Při pročítání kroniky mě zaujalo, co všechno se muselo sčítat
a zavádět do statistik.
V květnu roku 1930 byl nařízen soupis kultur, hospodářského
zvířectva a všech živností. Úřední soupis provedl soupisový komisař řídící učitel Jan Mareš:

Počty hospodářů podle výměry

14 hospodářů

s výměrou do 50 a

s výměrou do 1 ha

44 hospodářů

s výměrou do 5 ha

22 hospodářů
13 hospodářů
4 hospodáři

1 hospodář (obec)
1 hospodář

s výměrou do 2 ha

s výměrou do 10 ha
s výměrou do 20 ha

s výměrou do 30 ha

s výměrou do 100 ha

s výměrou nad 100 ha do 500 ha

Lesy mělo 49 hospodářů a rybníky měl jen velkostatek.
Výměra katastru obce Želeč 1101,32 ha

Při sčítání zvířectva bylo napočteno:
koní

53 ks

koz

109 ks

hovězí dobytek

637 ks

vepřový dobytek
krůty a krocani
perličky

slepice a kohouti
kuřata

husy a houseři
housata
kachny

kachňata

k 1. 5 1935 bylo provedeno řídícím učitelem J. Marešem a obecním strážníkem J. Kubičkou sčítání ovocných stromů a keřů:
jabloně

1780 ks

třešně

191 ks

hrušně

12 hospodářů
20 hospodářů

Sčítání ovocných stromů a keřů:

456 ks
33 ks

6 ks

2087 ks
976 ks
100 ks
757 ks
38 ks

304 ks

višně

švestky
slívy

meruňka

vlašský ořech
rybízy

angrešty

353 ks
7 ks

1326 ks
65 ks

1 ks

40 ks

187 ks
80 ks

I v dřívějších dobách se prováděly různé soupisy, jak o tom svědčí
např. URBÁŘE. České označení této úřední knihy je převzaté z německého Urbar či Urbar-Register, které vzniklo ze středohornoněmeckého výrazu pro označení výnosu z pozemků.
Urbáře vznikaly z iniciativy majitelů panství a statků pro evidenci platů
a dávek, které jim plynuly z poddanských usedlostí. Povinnosti poddaných tvořily peněžní platy, naturální dávky nebo robota. Jednotlivé
druhy se mohly navzájem doplňovat. Zatímco ve středověku převažovaly dávky v naturáliích a posléze v penězích, pro raný novověk je
charakterističtější, že vrchnost ukládala více roboty. Výše finančních
odvodů totiž nebyla obvykle během let valorizována a ztrácela proto
na hodnotě, zatímco v případě roboty tento problém odpadal. Platy
a dávky se obvykle vybíraly dvakrát do roka, na jaře (na sv. Jiří) a na
podzim (na sv. Havla).
Ve Státním oblastním archivu
v Třeboni je založen Urbář želečského panství z roku 1677.
Jsou zde vyčísleny úroky při
sv. Havlu a při sv. Jiří, vybírání slepic, vajec, ovsa, desátky
faráři, kráva na záduší, poplatky ze semletého žita, vepřů
a špalků. Z náhledu na titulní
stranu urbáře je patrné, jak
zdobně a úhledně byly tyto
knihy psány.
Titulní strana urbáře želečského
Lenka Rejlková
panství

Špejchar s nažehlenými
puky a tajenkou
Rok 2020 už jen na pohled jeví
se příjemně kulatý a v Obrazárně Želeč vyvolá přetlak zdiva a napětí v trámech. S jarem
se totiž představí dílo malíře
a významného grafika Františka Tavíka Šimona, který ve
dvacátých letech minulého
století procestoval kus světa.
Nakonec si hodně zamiloval
Paříž, ale natrvalo Prahu nikdy neopustil. Těmto uměnímilovným metropolím věnoval mnoho pozornosti ve své
volné grafické tvorbě a také
v obrazech. Výběr z jeho slovutného díla bude v těchto
souvislostech představen veřejnosti znovu po mnoha desetiletích.
V květnu se ve špejcharu rozběhne originální projekt Jiří
Trnka a jedna větev jeho rodiny. Na podzim roku 2019 byla
v galerii Středočeského kraje
(GASK) v Kutné Hoře otevřena výstava věnovaná dílu věhlasného umělce Jiřího Trnky
(příprava trvala několik let
a náklady se vyhouply do miliónů korun), ale Želeč své návštěvníky seznámí i s tvorbou
jeho nejstaršího syna Jiřího,
snachy Heleny, vnučky Heleny a pravnučky. Nečekaným,
velkým a milým překvapením
bude představení Trnkovy
první manželky, malířky Heleny Chvojkové, která se věnovala i literární tvorbě. Hádanka
pro čtenáře: Kde v Jihočeském
kraji si Jiří Trnka ml. vybudoval
chatu a mnoho let s rodinou
ji užíval?
Rok 2020 už jen na pohled jeví se příjemně kulatý
a v Obrazárně Želeč vyvolá
přetlak zdiva a napětí v trámech. S jarem se totiž představí dílo malíře a významného grafika Františka Tavíka
Šimona, který ve dvacátých
letech minulého století procestoval kus světa. Nakonec si
hodně zamiloval Paříž, ale natrvalo Prahu nikdy neopustil.
Těmto uměnímilovným metropolím věnoval mnoho pozornosti ve své volné grafické tvorbě a také v obrazech.
Výběr z jeho slovutného díla
bude v těchto souvislostech
představen veřejnosti znovu
po mnoha desetiletích.
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a tvoří celé cykly. Mezi Ščigolovy přátele patří i Halina Pawlowská, takže snad se může
obec těšit i na její humor.
Program Obrazárny Špejchar
Želeč je pro rok 2020 nabitý,
jako letní nebe před přícho-

dem bouře, blažený, jako pupek po dobrém obědě a bohaté chuti, jako hrozny vinné
révy úrodného roku.
Jen se dostrkat pod jeho střechu a smlsnout si.
Pavel Šmidrkal

Statistiky obyvatel
(stav k 6. 11. 2019, Želeč a Bezděčín dohromady)
Dle věkového složení

Osoby

V květnu se ve špejcharu rozběhne originální projekt Jiří
Trnka a jedna větev jeho rodiny. Na podzim roku 2019 byla
v galerii Středočeského kraje
(GASK) v Kutné Hoře otevřena výstava věnovaná dílu věhlasného umělce Jiřího Trnky
(příprava trvala několik let
a náklady se vyhouply do miliónů korun), ale Želeč své návštěvníky seznámí i s tvorbou
jeho nejstaršího syna Jiřího,
snachy Heleny, vnučky Heleny a pravnučky. Nečekaným,
velkým a milým překvapením
bude představení Trnkovy
první manželky, malířky Heleny Chvojkové, která se věnovala i literární tvorbě. Hádanka
pro čtenáře: Kde v Jihočeském
kraji si Jiří Trnka ml. vybudoval
chatu a mnoho let s rodinou
ji užíval?
Na celé léto obsadí špejchar
práce Žen – malířek, obrazy
nalovené z historických sbírek
pražské síně Eantik. Výstava
se přesune do Želče z galerie
v Náchodě a bude zde doplněna o obrazy současných
malířek.
V záři se usídlí pod střechou
obrazárny práce přítelkyně
Felixe Slováčka, jejíž jméno je
předmětem tajenky tohoto
článku. Kdo je ta umělkyně?
Podzim bude hostit pozoruhodné dílo ukrajinského tvůrce Michaila Ščigola, narozeného v roce 1945 v Čeljabinsku,
kam jeho židovská rodina
prchla před Hitlerem a tím
přežila. Ščigol v roce 2020 dovrší 75. rok svého života, takže
půjde o bilanční retrospektivu o síle 120 obrazů, z nichž
některá plátna jsou rozměrná

Počet
celkem

Průměrný
věk

1003

37,81

Datum
narození
nejstarší - ho

Datum
narození
nejmladší - ho

14. 3. 1924

28. 10. 2019

Muži

521

37,45

11. 7. 1924

28. 10. 2019

Ženy

482

38,21

14. 3. 1924

26. 9. 2019

Děti do
15 let

219

7,49

21. 11. 2004

28. 10. 2019

Děti do
18 let

244

8,35

22. 12. 2001

28. 10. 2019

218

70,18

14. 3. 1924

5. 11. 1959

759

47,28

14. 3. 1924

22. 10. 2001

Počet
celkem

Průměrný
věk

Datum
narození
nejstarší - ho

Datum
narození
nejmladší - ho

Osoby

883

37,63

14. 3. 1924

28. 10. 2019

Muži

459

37,27

11. 7. 1924

28. 10. 2019

Ženy

424

38,01

14. 3. 1924

26. 9. 2019

189

7,11

21. 2. 2005

28. 10. 2019

212

8,05

22. 12. 2001

28. 10. 2019

191

69,79

14. 3. 1924

5. 11. 1959

671

46,97

14. 3. 1924

22. 10. 2001

Počet
celkem

Průměrný
věk

Datum
narození
nejstarší - ho

Datum
narození
nejmladší - ho

Starší
60-ti let

Možní
voliči

ŽELEČ

Děti do
15 let
Děti do
18 let

Starší
60-ti klet
Možní
voliči

BEZDĚČÍN

Osoby

120

39,17

15. 5. 1926

9. 3. 2019

Muži

62

38,74

21. 6. 1930

22. 2. 2019

Ženy

58

39,62

15. 5. 1926

9. 3. 2019

30

9,90

21. 11. 2004

9. 3. 2019

32

10,34

3. 1. 2002

9. 3. 2019

27

72,96

15. 5. 1926

16. 10. 1957

88

49,65

15. 5. 1926

23. 1. 2001

Děti do
15 let
Děti do
18 let

Starší
60-ti klet
Možní
voliči

26

Ohlédnutí za špejcharem 2019
Pamlsky firmy
Neprakta.

Kdo by neznal, nepamatoval
si a neměl rád Jiřího Wintra-NEPRAKTU, který víc jak
půl století kypřil naše tváře
úsměvem. Jeho kreslené vtipy se roznášely mezi lidmi
rychleji než bacily, jenže tohle byly léčivé bacily smíchu,
které se houfně rojily díky
Wintrově plodné spolupráci
s přihrávači námětů Jaroslavem Kopecným a Miroslavem Švandrlíkem. Obrazárna
v Želči nabídla nejen kreslené
vtipy ze starých Dikobrazů
a dalších nalezišť, ale ukázala, jak se Nepraktovy obrázky
uchytily na reklamních předmětech, na titulních stranách
knih a obalech gramofonových desek a také na láhvích
alkoholu a různorodých suvenýrech.

Linie touhy.

Letošní léto proběhlo ve
špejcharu ve znamení lehké
nahoty a přiměřené necudnosti, kterou nabízela výstava
aktů pod názvem Linie touhy. Potkaly se zde grafické
práce současných předních
českých tvůrců: Josefa Dudka, Guntra Hujbera a Tomáše
Hřivnáče. Z dávnější minulosti se představilo několik
desítek olejomaleb vynikajících malířů. Například Vratislav Nechleba, Jan Preisler,
Jakub Obrovský. A kolekci

doplňovaly snímky pětice
skvělých uměleckých fotografů, kteří raritně zachytili
jedinou modelku v průběhu
dvaceti let jejího života.
Pro zajímavost, výstavu za tři
měsíce zhlédl rekordní počet
návštěvníků a mnozí vážili
cestu z Brna, Plzně, dokonce až z Ostravy či Olomouce.
K Linii touhy se vázala stejnojmenná kniha a bylo publikováno v různých médiích
několik článků a recenzí a to na celonárodní
úrovni. O Želči se najednou lidé na druhém
konci republiky dozvěděli právě v souvislosti
s výtvarným uměním
a neváhali přicestovat
a obdivovat místo pobytu uměleckých děl.

Krásná přání
k nesehnání.

Závěr roku představuje
ve špejcharu záplavu,
bude to, jako když se
protrhne hráz přehrady. V želečské „síni
krásy“ se rozproudí
sedm výstav najednou
k sedmému výročí založení muzea a obrazárny. Půvabnou pozo-

ruhodnost představuje sbírka
dávných přání, jež dosahuje
až do let 1880. Jsou to zdob-

né papírové gratulace, které si lidé posílali při různých
příležitostech a dávali tím
najevo, že jeden na druhého
myslí. Sbírka je soustředěna
do stejnojmenné knížky, která v závěru přináší i ukázky
PF přání v podobě drobných
grafik od autorů zvučných
jmen. Za zmínku stojí i přehlídka originálních kabelek
Jarmily Hlavové (Jablonec
nad Nisou), dlouhá řada velkých loutek malíře a keramika
Juraje Čorňáka (Plzeň) nebo
hladiny rybníků Rytíř a Želečák v pracích Petry Skluzáčkové. Vítaným obohacením
projektu Sedm k sedmi je
rovněž soubor nádherných
snímků Jihočeského kraje
z tvorby táborského fotografa Petra Mareše. K tomu se
ještě pochlubí krásnou knihou, která prohloubí naši lásku k domovu.
Špejchar v roce 2019 vzácně zavoněl díky přehlídkám
výtvarných prací, které měly
blahodárné účinky na rytmus srdce, břit rozumu a lesk
duše.
Pavel Šmidrkal

Vydařená sezóna 2019 G. Benedikt Švec cykloteamu
Želeč

Rok 2019 se soutěží pravidelLetošní rok si G. BENEDIKT ŠVEC
CYKLOTEAM ŽELEČ přivezl
opravdu mnoho cenných úspěchů, zlepšení, zábavy a motivace.
Každý správný sportovní rok
musí začít pořádnou přípravou,
kterou si prošli všichni členové
týmu. Jarní soustředění se konalo
na Slovensku ve Velkém Mederu,
kde se polykaly tréninkové dávky
kilometrů na kole, využívaly termální lázně a nechyběla ani povinná ranní rozcvička.
První pěkný úspěch dosáhl
tým na Pražském MTB poháru,
kde byli dva týmoví stoupenci,
kteří se se závodem skvěle poprali. Mikuláš Zavadil si přivezl
8. místo a Tobiáš Zavadil 21. místo. Oba chlapci si tak ze závodu
přivezli pěkný pocit a mnoho
zkušeností.
G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ už několikátým rokem
pořádá silniční závody, které spadají do Českého poháru a mají
dlouholetou tradici. Každý rok se
snaží všichni z týmu podílet se na
rozvoji tohoto skvělého závodu,
který přiláká mnohdy i spoustu
zahraničních cyklistů a známých
tváří. Tým nezanedbal ani v oblasti zúčastnění se, když si přivezl
mnoho cenných kovů. Zmíníme
například Tobiáše Zavadila na

druhém místě, Mikuláše Zavadila
na třetím místě, Přemka Švece na
devátém místě a zároveň vítěze
o Mistra Jihočeského kraje nebo
Violu Liškovou na jedenáctém
místě a vicemistryni Jihočeského
kraje.
Druhý den si tým nedával žádný odpočinek, protože vyrazil
rovnou na další díl Českého poháru. Tato trať patří k těm více

náročným, protože v každém
kole čeká závodníky velké převýšení v podobě táhlého dlouhého
kopce. Závodníci se s tratí velmi
dobře poprali a dostalo se jim tak
velkého potlesku od fanoušků.
Po týdenním kvalitním tréninku
čekal členy týmu jeden z nejnáročnějších závodů Českého
poháru v silniční cyklistice, a to
v Kyjově. Tento závod je obtížný jak pro mladé závodníky, tak
i pro ty zkušené. Tým ve slože-

ní Viola Lišková, Přemek Švec
a Ondřej Podzimek si s tratí poradili velice obstojně. Závod se
skládal ze dvou závodů, a to ze
silničního kritéria a hlavního silničního závodu. Viola Lišková si
tak přivezla dvě krásná pátá místa a oba zmiňovaní chlapci si se
svým jedním z prvních závodů
Českého poháru poradili velmi
dobře, když spolupracovali ve
skupině, odjížděli soupeřům
a vynaložili tak veškeré své úsilí,
které měli. V ten samý den vyslal
tým dva ze svých závodníků na
další díl Pražského MTB poháru
na Zličíně. Kde Mikuláš Zavadil
obsadil čtvrté místo a Tobiáš
Zavadil dvacáté druhé místo na
technicky členité trati.
Další MTB závod čekal závodníky v Kostelní Radouni, kde každý
z týmu přivezl nějaký ten cenný
kov. Zlatou medaili si vybojoval
Mikuláš Zavadil a Viola Lišková,
stříbrnou medaili získal Ondřej
Podzimek a Přemek Švec a třetí
místo si odvezl
Tobiáš
Zavadil
a Milan Břenda.
Velmi podařený
závod takto nadějného mladého týmu.
Mezitím se závodníci připravovali na Mistrovství
Jižních Čech v časovce jednotlivců v silniční cyklistice, které se
konalo v Táboře. Tým G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ
se znovu ukázal ve skvělé formě,
kde si zlato přivezl Přemek Švec,
stříbro Ondřej Vašta a Viola Lišková. Kousek za stupni vítězů
dojel Ondřej Podzimek na pátém
místě.
Tým bojoval na dvou frontách.
Na cyklistickém MTB maratonu v Chýnově si Viola Lišková,
i přes nepříjemný pád, dojela pro
překrásné druhé místo. Dalšího
velkého úspěchu dosáhla Denisa
Švecová v běhu v Českých Budějovicích, kde se konal ½ Maraton
Mattoni. Tohoto mezinárodního
závodu se účastnilo 3600 závodníků. Denisa doběhla celkově na
218. místě a mezi ženami na výborném 22. místě.
Další závod v cyklistickém kalendáři byl Česká pohár v silniční

27

cyklistice v Olomouci. Za tým bojoval Ondřej Podzimek, Přemek
Švec a Viola Lišková. Nejlépe si
vedla Viola, která skončila na pátém místě a v neděli na skvělém
třetím místě.
G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ opět zazářil v Jihočeském MTB poháru. Po náročném víkendu v Salačově Lhotě, kde tým získal dvě stříbrné
a jedno čtvrté místo díky Viole Liškové, Mikuláši Zavadilovi
a Markovi Vaštovi. Tak v dalším závodě této série v Kukle
u Tálína získala Denisa Švecová první místo v ženách a Viola
Lišková třetí místo v žákyních.
Marek Vašta obsadil čtvrté místo a Mikuláš Zavadil páté místo
v dětských kategoriích.
Úspěchy v Jihočeském MTB poháru pokračovaly v Jistebnici.
Druhé místo si přivezl Mikuláš
Zavadil a první místo Viola Lišková.

Sezóna se překlenula do začínajícího pochmurného podzimu,
kde ve vzduchu začínala vonět
cyklokrosová sezóna.
V neděli 22. září 2019 odstartoval CTW Junior Cup prvním cyklokrosovým závodem v Kukle.
G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ si vedl opravdu dobře,
když si domů přivezl krásné tři
medaile. Tobiáš Zavadil si vybojoval v mladších chlapcích druhé
místo. Jeho bratr Mikuláš Zavadil
si ve starší kategorii vybojoval
třetí místo. Třetí místo si také
dovezla Viola Lišková v kategorii
dívek.
Moc děkujeme všem našim
sponzorům a Obci Želeč za
podporu!
Martin Švec
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Fotbalové ozvěny

Muži „A”

Po skončení krajského přeboru
ročníku 2018–2019 skončilo
družstvo A mužů na 13. místě
s celkovým počtem 32 bodů
a bilancí 8 výher, 8 remíz a 14
porážek. I když se v soutěži zachránilo, rozhodlo se vedení
mužstva, že soutěž krajského
přeboru v sezoně 2019–2020
nepřihlásí, ale vzhledem zejména k nedostatku hráčů již
v průběhu končící minulé sezony přihlásí nižší soutěž krajské
úrovně a to I.B třídu. Mužstvo
bylo nalosováno do skupiny C,
což jsou týmy z okresu Tábor
a Písek. Po rozpačitém začátku
se mužstvo, ve kterém zůstalo
několik hráčů hrajících krajský přebor a bylo doplněno
o hráče z B mužstva, rozehrálo a před posledním kolem se
stalo již jistým vítězem podzimní části. Jeho hra měla s přibývajícími zápasy vzestupnou
úroveň a tak lze předpokládat,
že pokud se mužstvu vyhnou
zranění a kádr zůstane pohromadě, tak na konci soutěže po
skončení jarní části můžeme
očekávat další oslavy.
Zdeněk Podlaha

Muži „B”

Letošní sezonu 2019/2020 začíná béčko chlapů ve fotbalovém, pralese. Tým je složen
z velké části z místních borců. Větší části týmu je již 40+,
takže uvítají hokejové střídaní,
které je v této nejnižší okresní
soutěži povoleno. Jako týmu
nám trvalo cca 3 zápasy, než
jsme si na sebe zvykli a zjistili, co každý od druhého může
(nemůže) čekat. Po prohrách
7:0 se Sudoměřicemi u Bechyně, 8:1 s Raděticemi, 7:0
se Svinami a 3:1 s Opařanami
se začalo blýskat na lepší časy.
Přišel první bod a to v Kozmi-

cích. Poté jsme se odrazili ode
dna a porazili jsme postupně:
Borotín 3:0, Olymp Tábor 3:2
a remizovali s FC Míč 2:2. Koncem sezóny jsme utrpěli prohru na hřišti Větrov 8:1 a poslední zápas jsme na domácím
hřišti porazili Mažice 2:1. Sezónu jsme ukončili. Podzimní
část jsme ukončili na celkovém
8. místě z 11 týmů s drobnou
bodovou ztrátou na týmy na
4. a 5. místě. Tyto ztrátu jistě po
kvalitní zimní přípravě doženeme v jarní části.

1:2. Bohužel se nám při tomto zápase zranil útočník Milan
Břenda, v současné době hospitalizován v nemocnici. Celý
tým věří, že se brzy uzdraví
a bude moct pokračovat ve
střílení důležitých gólů. Trenérské trio tvoří Milan Břenda st.,
Michal Malecha a Vojta Slaba
Tým je po podzimní části na
6. místě z 9 týmů.

Mladší žáci

Tento tým má velké věkové
rozhraní hráčů. Kvůli nižšímu
počtu hráčů, kteří odpovídají
věkem této kategorii, povoláváme na zápasy i hráče starší
přípravky, tedy mladší. Kapitán týmu Dominik Ludikar je
pro tým velkou oporou. Honza Vavřinec se stal posledními
zápasy oporou v brance. Ze
zbytku kluků týmu nikdo již
nevyniká. Každý zápas se povede jednou víc tomu, méně

Mládež

- starší a mladší žáci trénují
společně dvakrát v týdnu, staří přípravka sama také dvakrát
v týdnů a minipřípravka jednou.
- přes zimu chodíme do tělocvičny v Želči
- rádi bychom na jaře už také
více využívali víceúčelové hřiště
- přes zimní přestávku jsou
všechny týmy přihlášeny do
zimní ligy v Malšicích, kde každý měsíc odehrají turnaj proti
jiným okresním týmům.

tomu. Druhý zápas zas naopak.
Zápasem podzimu byl duel se
Sudoměřicemi u Bechyně. Díky

Starší žáci

Tento tým je spojen se stejnou
věkovou kategorií Malšic. Toto
společenství vzniklo z malého
počtu hráčů v obou týmech.
Hlavními tahouny jsou Milda
Břenda a Karel Kryštof s Richardem Malechou (oba z Malšic).
Nejcennější výsledek podzimu
byla výhra nad silnou Bechyní
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našemu vítězství jsme je odsunuli pod nás. Podzimní část
jsme ukončili v neúplné tabulce na 14. místě ze 17 týmů. Trenér Vojta Slaba.

Starší přípravka

Zde máme většinu dorazových
ročníků 2009, a odpovídají tomu
i výsledky. Bohužel tým doplácí
na některé slabší chvilky. Kdy
jsme si dva zápasy nechali utéct
shodnými výsledky 9:7. Jelikož
není letos přihlášená mladší
přípravka, hrají za tuto kategorii i ročníky 2011, např. Marek
Bučinský. Po podzimu jsme na
7. místě z 10 týmů. Přitom jsme
těsně za dalšími dvěma týmy.
Trenéři Míra Šimák a Vojta Slaba.

Minipřípravka

Nejmenší kategorie je minipřípravka. V letošní zimě jsme
začali trénovat s dětmi ročník
2012 a mladší. Jsou to z převážně většiny děti předškolního
věku. Začátek probíhal převážně jako sportovní kroužek, nebyl přímo zaměřen na fotbal ...
Od letošní sezony 2019/2020
je v okresních soutěžích nově
udělána tato kategorie jako
soutěžní, a náš je do této soutěže také přihlášen. K výsledkům
řeknu jen krátce ... čekáme na
první vstřelený gól ... Na jaře se
nám to určitě podaří!
Vojta Slaba

