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Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

Vážené čtenářky, vážení čtenáři
Právě končící rok má již dnes,
troufnu si napsat, jistého vítěze na vyhlašované nejpoužívanější slovo roku 2020.
Slovo koronavirus letos jistě
s lehkostí uspěje a přebije dokonce i obvykle vítězné „slavné“ hlášky některých našich
vrcholných politiků. Nemíním
Vás zahrnovat různými statistikami o počtu aktuálně nakažených v Želči. Je to bezúčelné
a není to ani příliš důležité.
Obecně platí, že naštěstí nijak nevybočujeme z průměru
za okres Tábor i celý Jihočeský kraj. Jedné věci si však
nelze nepovšimnout. Na jaře
jsme ohrožení našeho zdraví
vnímali s daleko větší obezřetností a ukázněností. Nyní
se začínáme dělit na dvě skupiny – ty opatrnější, kteří už
většinou nastřádali nějaký ten
zdravotní problém a ty rádoby
odvážnější, kteří si riziko nákazy příliš nepřipouští. Zřejmě
to souvisí i s přibývající osobní
zkušeností mnoha z nás a našich blízkých s tímto onemocněním. Někdo ho pojímá coby
lehkou chřipečku, jiný jako
nebezpečí, které už ohrožuje
život. Na místě není lehkovážnost, situace si vyžaduje zvýšenou ohleduplnost ke svému
okolí a vlastně i k sobě samým.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem občanům
a spolkům, kteří v této době
nezištně nabídli pomoc ostatním. Hlavně na jaře se jejich
vítaná služba setkala s vděčností, neboť všeobecné zkušenosti s tímto druhem pandemie byly minimální a nikdo
netušil, s čím vším se budeme
ještě potýkat a vyrovnávat.

V děkovném tónu zmíním
konkrétně naše hasiče, kteří
poskytli své síly osamoceným
seniorům při zajištění nákupu
potravin, ale také mnohé dobrovolníky, jež doma zdarma
vyráběli roušky a následně je
přinášeli na obecní úřad k další distribuci a využití. To byl
vzácný projev sounáležitosti.
Poděkování si zaslouží rovněž
členové našich volebních komisí, kteří to na podzim neměli vůbec jednoduché. Přestože
převážná část těchto osob již
nejsou věkem žádní „zajíci“,
účast ve volebních komisích
nevzdali a odvedli kvalitní
práci.
Po pracovní stránce byl letošní rok naopak určitě úspěšný.
Na jaře se podařilo dobře
připravit a ve správnou chvíli
spustit výběrové řízení na dodavatele stavby pečovatelského domu. K velmi dobré,
příznivě vysoutěžené ceně
přispěla i jarní nervozita stavebních firem spojená se začínající pandemií. Manažer jedné stavební firmy, přihlášené
do výběrového řízení, mi dokonce později přiznal a potvrdil, že správným načasováním
jsme na této stavbě ušetřili až
8 mil. Kč oproti soutěži, která
by třeba proběhla již začátkem
roku. Jde o značnou úsporu,
která nás může jen těšit. Další
dobrou zprávou je skutečnost,
že se nám podařilo uspět se
žádostí na Ministerstvu financí, které nám na pečovatelský
dům poskytne dotaci ze státního rozpočtu ve výši 10 mil.
Kč. Konečný termín dokončení celé stavby je stanoven
na květen 2022.

Pro příští rok plánujeme investovat
převážnou
část
našich prostředků
do stavby pečovatelského domu
v Želči, jehož vybudování
shledáváme jako prioritní.
Současně také proběhne připravená
kompletní oprava
místních komunikací v Bezděčíně. Projekt zde počítá s vyrovnáním stávajícího povrchu
a položením nové vrstvy asfaltového betonu. Při přípravě této rekonstrukce bohužel
nebylo možné z důvodu chybějících revizních šachet provést kamerové zkoušky jednotlivých kanalizačních stok,
které jsou uloženy v komunikaci. Dovoluji si tímto poprosit místní občany, pokud
vědí o nějaké závadě u svého
rodinného domu, aby nám
problém nahlásili, abychom
mohli případnou opravu řádu
provést ještě před položením
nového asfaltového povrchu.
Také čistírna odpadních vod
pro Bezděčín má už platné
stavební povolení a je připravena k realizaci. U ČOV Bezděčín zatím vyčkáváme na vyhlášení avizovaného dotačního
programu a zahájení vlastní
stavby bude předcházet nezbytná administrace, spojená
se žádostí o dotaci. Rozběhla
se i projekční příprava rekonstrukce Paďous, kterou zpracovává atelier M.A.A.T. Tábor.
Chystáme zde mírné rozšíření ulice (ne všude to půjde),
výměnu vodovodního řádu,

části kanalizace a samozřejmě
nový asfaltový koberec. Ostatní články k jednotlivým akcím
letošního roku jsem si dovolil
napsat samostatně a jsou uvedeny na dalších stránkách našeho zpravodaje. Doufám jen,
že se mi v nich povedlo vystihnout a shrnout vše podstatné,
co nám letošní rok přinesl.
Závěrem chci poděkovat všem
autorům textů za čas, který věnovali psaní příspěvků
do letošního vydání zpravodaje U nás. A našim netrpělivým školákům přeji, aby se co
možná nejdříve mohli vrátit
zpět do školních lavic, ke svým
kamarádům a kamarádkám.
Vám všem společně přeji pěkný zbytek podzimu přecházejícího už pomalu v zimní čas,
ale i notnou dávku optimismu
a potřebnou míru opatrnosti
při důsledném respektování
protiepidemických opatření
a dodržování všech nařízení.
Jen tak si budeme moci znovu
bez obav podat ruce, navštěvovat známé a opět posedět
s přáteli v restauraci.
Ladislav Stejskal
starosta obce
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Bytový dům
s pečovatelskými byty

Zastupitelstvo obce na svém
únorovém jednání schválilo
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce
a návrh smlouvy o dílo k akci
„Bytový dům s pečovatelskými
byty v obci Želeč“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v soupisu stavebních
prací projektantem stanovena
na 67 302 000 Kč bez DPH.
Vlastní otevřené výběrové
řízení na dodavatele stavby
bylo zahájeno v březnu letošního roku. Svou nabídku mohli účastníci podat prostřednictvím elektronického nástroje,
vložením na profil zadavatele.
Hodnotící komise, po uplynutí lhůty pro podání nabídek
(29. 5. 2020) a odšifrování
přístupu, převzala celkem 10
cenových nabídek k dalšímu
posouzení. Po vyhodnocení
jednotlivých nabídek komise
konstatovala, že nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší cenou, podal účastník
výběrového řízení společnost
Spilka a Říha s.r.o., který nabídl
cenu ve výši 47 750 240 Kč bez
DPH, a doporučila zadavateli

uzavřít s vítězným účastníkem
smlouvu o dílo. Zastupitelstvo
obce při červencovém jednání
schválilo doporučení hodnotící komise a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem,
společností Spilka a Říha.
Stavba bytového domu je navržena jako samostatně stojící
třípodlažní objekt s 21 byty.
Jednotlivé byty 1+kk (6 bytů,
cca 40 m2) a 2+kk (15 bytů, cca
50 m2) mají terasu nebo balkon a příslušné zázemí v podobě sklepních kójí, kolárny
a společenské místnosti. V jednopodlažní přístavbě objektu
se také nachází lékařská ordinace s hygienickým zázemím
pro lékaře a pacienty, která
bude do nových prostor přesunuta z objektu obecního úřadu.
Vytápění celého domu včetně
ohřevu užitkové vody je řešeno
přistavěnou automatickou kotelnou na dřevní štěpku a systémem fototermických kolektorů na střeše budovy. Termín
dokončení a předání stavby je
stanoven na květen 2022.
Ladislav Stejskal

Výsledné pořadí dle předložené nabídkové ceny:
Výsledné
pořadí
1
2

3
4

5

6

7

8

9
10

Obchodní jméno
Spilka a Říha s.r.o.

Památky Tábor, s.r.o.
Dřevotvar – řemesla
a stavby s.r.o.
HORA s.r.o.

BDS Benešov s.r.o.

STATUS stavební a.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

OHL ŽS, a.s.

Edikt a.s.

ACG – Real s.r.o.

Nabídková cena
bez DPH
47 750 240,24 Kč
53 377 777,00 Kč

53 979 893,08 Kč
54 640 008,98 Kč

56 728 780,02 Kč

56 988 965,00 Kč

57 971 616,38 Kč

60 356 734,00 Kč

60 373 206,59 Kč
63 405 466,00 Kč

Oprava cesty
Bezděčín – Obora

Do plánovaných investic pro
rok 2020 byla zastupitelstvem obce zahrnuta také
oprava obecní cesty z Bezděčína do Obory. Stavební
práce na opravě polní cesty
s prašným povrchem, v délce cca 1,3 km, byly zahájeny
již na jaře letošního roku.
Celá akce byla dokončena
a předána zhotovitelem po-

dle plánu začátkem května.
Opravu cesty provedla firma
Jiří Koranda. Celkové náklady
za opravu komunikace včetně
kameniva a dopravy na stavbu činily 728 389 Kč s DPH.
Nyní již nově opravená cesta
do Obory slouží cyklistům,
pěším, ale i majitelům přilehlých pozemků.
Ladislav Stejskal

Nová cyklostezka Želeč –
Třebišťské Jednoty

Po několika letech diskusí
na jednáních zastupitelstva
a zvažování různých variant
se v letošním roce podařilo
společně s obcí Skalice dokončit zpevněnou cestu (cyklostezku), která propojuje
Želeč s Planou nad Lužnicí
a zároveň se vyhýbá frekventované silnici do Ústrašic. Původně jsme pro tento záměr
zvažovali trasu, která vede
po historických cestách přes
letiště a les do Ústrašic. Tato
trasa se však časem ukázala
jako obtížně realizovatelná.
Některé potřebné pozemky na naší části cesty nebyly
ve vlastnictví obce, zároveň
i obec Ústrašice neprojevila
příliš velké nadšení pro tento společný projekt. Proto se
hledala další varianta. Jako
nejschůdnější a nejlevnější byla vybrána trasa, která
využívá již opravenou cestu
na Bílá Hlina, od kompostárny na hranici našeho katastru u „Třebišťského obrázku“,
a dále pokračuje po lesních
cestách ve vlastnictví obce
Skalice. Po cca 1,4 km končí
na Třebišťských Jednotech,
kde se napojuje na málo
frekventovanou silnici Ústrašice – Skalice. Tady má cyklista na výběr, zda se vydat

do Ústrašic a po cyklostezce
dále na Planou nad Lužnicí, nebo naopak na Skalici
a Roudnou. U „Třebišťského
obrázku“ lze samozřejmě sjet
také přímo do Třebiště, pokračovat například na samoty
Kozlov a dále po opravené
cestě zpět do Želče. Jsem rád,
že se s velkým přispěním starosty Skalice Ing. Petra Cíchy
podařilo dohodnout společný projekt, který schválila zastupitelstva obou obcí. Obec
Želeč uhradila formou dotace
ve výši 400 000 Kč kamenivo
na opravu cesty a obec Skalice se zavázala uhradit náklady spojené s provedením
vlastních stavebních prací.
Záměrem obce je v dohledné době stezku prodloužit
až k fotbalovému hřišti. Nyní
na toto téma jednáme se
společností Reprogen, která
vlastní potřebné pozemky.
Ladislav Stejskal

Schválen záměr výstavby
objektu WELLNESS

NOVOSTAVBA WELLNESS ŽELEČ

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
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Narozené děti
v roce 2020
Kotrba Adam
Hluchý Jan
Knappová Stella
Novák Vojtěch
Šedivá Agáta Léda
Fučík František
Kadlecová Agáta
Štefanová Gabriela

Nádražní 249, 377 01 Jindřichův Hradec
www.p-atelier.cz

Drtina Jaroslav
Pokorná Marie
Křemenová Jarmila
Míka Jindřich
Kadlecová Božena
Benianová Marie
Říhová Anna

Vývoj počtu narozených dětí

WELLNESS - tabulka místností
ozn.
název místnosti
1.01
RECEPCE
1.02
ŠATNA ŽENY
1.03
UMÝVÁRNA ŽENY
1.04
WC PRO INV.
1.05
WC ŽENY
1.06
WC ŽENY
1.07
ŠATNA MUŽI
1.08
UMÝVÁRNA MUŽI
1.09
WC MUŽI
1.10
WC MUŽI
1.11
CHODBA
1.12
ODPOČÍVÁRNA SAUNY
1.13
INFRASAUNA
1.14
OCHLAZOVNA
1.15
SAUNA FINSKÁ
1.17
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE+ÚKLID.KOMORA
1.18
BAZÉN
1.19
CHODBA
1.20
ÚKLID
1.21
WC PŘEDSÍŇ
1.22
WC PERS.
1.23
ŠATNA PERS.+SKLAD
1.24
TECHNICKÁ MÍSTNOST

projektová a inženýrská kancelář

Úmrtí
v roce 2020

1.18

1.11

1.06 1.05

1.04

1.02

1.03

1.01

16

1.12

1.08

1.07
1.19

1.13

1.10

13

1.21

1.23

1.09

1.20

1.22

1.14
1.17

1.15

1.24

16

11

14

11

8
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NOVOSTAVBA
Rád bych VásWELLNESS
seznámil seŽELEČ
zá- projekční

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

měrem obce na výstavbu relaxačního centra v areálu bývalé
zámecké zahrady, přibližně
v místech, kde původně stávala četnická stanice. První
úvahy o vnitřním zařízení typu
wellness nejsou příliš staré
a vznikly z občasné diskuse
zastupitelstva na téma nevyhovující venkovní koupaliště.
Řekněme si však na rovinu, že
výstavba nového venkovního
koupaliště není příliš reálná.
Chybí vhodný pozemek a limitujícím faktorem jsou i přísné
hygienické předpisy na hluk
u venkovního provozu. Také
reálné využití je v našich podmínkách omezeno pouze
na 1-2 měsíce v roce, což je
v poměru k vynaloženým investičním prostředkům strašně málo. Pokud se zároveň
podíváte na podrobný letecký
snímek Želče a Bezděčína, určitě nepřehlédnete množství
rodinných bazénů rozesetých
po celé obci. To je další důvod,
proč se do stavby venkovního koupaliště příliš nehrnout.
Výhoda vnitřního zařízení
wellness je přitom zřejmá. Lze
jej snad s výjimkou letních
měsíců provozovat prakticky celoročně. První architektonická studie zvažovaného
objektu wellness byla dokončena v roce 2018. Po zapracování připomínek vznikla
postupně druhá a dokonce
i třetí finální studie, která byla
v březnu 2019 schválena zastupitelstvem. V letošním roce

projektová a inženýrská kancelář

Nádražní 249, 377 01 Jindřichův Hradec
www.p-atelier.cz

kancelář P-atelier
zpracovala projektovou dokumentaci pro umístění stavby
a stavební povolení. Objekt
wellness je navržen jako jednopodlažní stavba s využitím pro sportovní a relaxační
účely. Součástí objektu je relaxační bazén s protiproudem
a masážními tryskami o rozměrech 5x13m, vířivka pro
5 osob, infrasauna a finská
sauna pro 15 osob, vše s příslušným technologickým a sociálním zázemím. Největším
úskalím těchto projektů bývají
často velké náklady spojené
s vyhříváním bazénové vody
a vytápěním celého objektu.
V našem případě jsme zvolili
jako hlavní zdroj tepla topnou
vodu, která bude přiváděna
z nedalekého objektu domu
s pečovatelskými byty. V projektu pečovatelského domu
je již výkon kotelny na dřevní
štěpku dimenzován tak, aby
tento zdroj zvládl vytápět oba
objekty. Důležité je, že velkou
část vstupního materiálu pro
výtopnu (dřevní štěpku) jsme
schopni zajistit z obecních
lesů a snížit tak výrazně celkové náklady na vytápění objektu i ohřev bazénové vody.
Pokud vše půjde podle představ, stavba wellness by měla
plynule navázat na stavbu
domu s pečovatelskými byty.
Celkové náklady stavby včetně bazénových technologií
jsou projektantem odhadnuty
na 25 mil. Kč.
Ladislav Stejskal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oprava místní
komunikace

Do rozpočtu obce byla pro
letošní rok zahrnuta také
oprava místní komunikace
mezi čp. 148 a 187 v Želči. Projektová dokumentace
na tuto akci, kterou zpracoval
Ing. Jiří Lagner, řešila rozšíření místní komunikace a výměnu původního povrchu
ze železobetonových pane-

lů za nový asfaltový povrch.
Součástí projektu byla kompletní výměna podloží, nové
obruby a odvodnění komunikace. Dodavatelem stavby se
na základě výběrového řízení
stala společnost STRABAG
a.s., která stavbu realizovala
za 1 032 335 Kč bez DPH.
Ladislav Stejskal

Sběrné místo Želeč
!!! od 2. 11. 2020 změna provozní doby !!!
Pondělí – 14:00 – 17:00
Středa – 14:00 – 17:00
Sobota – 9:00 – 12:00
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Přehled o čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2020
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Schválený
rozpočet

3 400 000

Rozpočet
po změnách
3 400 000

Výsledek
od počátku roku
2 960 727

80 000

80 000

28 977

300 000

303 000

302 639

2 850 000

2 850 000

2 141 310

101 650

101 650

7 100 000

7 100 000

5 949 649

16 700 000

21 924 460

20 220 107

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fond

15 000

17 000

16 390

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.
odpadu

195 000

200 000

200 394

11 000

11 000

9 190

Poplatek z pobytu

3 000

2 656

1 116

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 000

2 000

1 109

10 000

10 000

3 000

344

344

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

Poplatek ze psů

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Zrušené místní poplatky
Správní poplatky

20 000

20 000

11 160

Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her

80 000

112 000

76 262

850 000

850 000

709 194

80 000

80 000

65 960

1 313 250

1 313 250

203 000

182 660

48 000

48 000

3 304 888

3 304 888

300 000

300 000

248 777

Ubytování a stravování

70 000

70 000

62 963

Pitná voda

37 000

55 847

55 847

258 000

258 000

270 639

Činnosti knihovnické

1 000

1 000

0

Rozhlas a televize

1 000

1 000

0

25 000

25 000

10 000

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

203 000

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Pěstebí činnost

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Konsolidace příjmů (převody mezi fondy
a běžnými účty)
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

20 000

21 400

21 400

1 150 000

1 150 000

1 003 540

490 000

490 000

249 555

20 000

20 000

18 181

130 000

130 000

117 401

2 000

2 000

1 345

50 000

130 000

131 304

360 000

360 000

78 630 724

0

0

-78 630 724

34 813 000

44 947 495

39 838 926
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
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
Rozhlas a televize

Schválený
rozpočet
450 000

Rozpočet
po změnách
450 000

Výsledek
od počátku roku
410 338

1 000 000

1 471 278

1 381 738

100 000

280 000

36 657

1 500 000

15 000

100 000
500 000

60 000

1 700 000

20 000
70 000

1 800 000

15 000

100 000

705 446

0

7 683

600 000

578 315

1 801 679

1 700 000

60 000
20 000
70 000

2 397

19 691
34 673

200 000

200 000

189 512

50 000

50 000

8 287

25 000

25 000

6 613

Zájmová činnost v kultuře

500 000

648 000

604 484

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

500 000

1 100 000

799 935

260 000

260 000

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Ostatní sportovní činnost

Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

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

550 000

300 000

200 000

730 000

300 000

550 000

300 000

200 000

750 000

300 000

143 391

300 000

260 000

200 000

700 734

218 989

2 600 000

3 770 000

3 246 934

60 000

60 000

46 700

1 100 000

4 362 000

1 524 672

800 000

910 000

876 077

17 109 000

17 109 000

357 096

55 000

55 000

24 572

200 000

200 000

164 148

150 000

26 000

26 000

150 000
26 000

26 000

92 000
0
0

Zastupitelstva obcí

1 680 000

1 680 000

1 405 264

Činnost místní správy

1 400 000

1 480 000

1 125 869

40 000

40 000

36 059

Volby do zastupitelstev ÚSC
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Konsolidace výdajů (převody mezi fondy
a běžnými účty)
Ostatní finanční operace

Finanční vypořádání minulých let

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

0

20 000

62 000
20 000

11 875
13 583

360 000

360 000

78 630 724

0

0

-78 630 724

20 000

121 650

28 315

34 813 000

41 519 607

17 283 661

37 000

37 000

21 617
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Angličtina v Želči

Anglický jazyk je v dnešní době
nedílnou součástí vzdělání a je
velice důležité, aby si již děti
vybudovaly kladný vztah k jazyku zábavnou formou plnou
her, písniček a příběhů.
Na základě mých předchozích
zkušeností s výukou v jazykových školách a firmách jsem
se v tomto roce znovu začala
věnovat výuce anglického jazyka. Otevřela jsem kurzy pro
děti předškolního a školního
věku a zahájila individuální
výuku.
Při výuce upřednostňuji rozvoj
komunikačních
dovedností
žáků (studentů) a použití jazyka v běžném životě před
pasivní znalostí jednotlivých
slovíček a gramatických jevů.
U předškoláků a prvňáčků
hodiny probíhají zábavnou
formou, aby si děti osvojily
základní otázky a odpovědi
a získaly kladný vztah k anglickému jazyku. V hodinách

máme maňáska, který na děti
mluví jen anglicky, a děti s ním
komunikují. Vzhledem k věku
dětí často měním činnosti –
zpěv, kreslení, plnění různých
úkolů, házení si s míčkem,
apod.
Bohužel ani nám doba dlouho nepřála, a tak jsem musela
kurzy přerušit. Ale už teď se
těším, až se zase budu moci
s dětmi vidět a něco nového
je naučit.
Velký dík patří vedení obce,
které mi umožnilo vést kurzy
v prostorách obecního úřadu.
Pokud byste měli zájem o kurzy na příští pololetí nebo individuální výuku, případně
jste měli jakýkoli dotaz k výuce, kontaktujte mne na tel.
777 646 713 nebo na email.
adrese: novotna.pav@gmail.
com.    
Přeji krásné Vánoce a pevné
zdraví v příštím roce!
Pavlína Novotná

Čtrnácté setkání
s dechovkou

Letošní tradiční hudební odpoledne při dechovce, pořádané Obcí Želeč, bylo vlivem
virové pandemie, vyhlášené
počátkem března, velmi nejisté. Od tohoto času byly
zakázány veškeré kulturní
a společenské akce, nastoupilo opatření o omezeném
shromažďování lidí a zastavil
se veškerý společenský život.
Pro pořadatele však vyvstala
zásadní otázka - jak dlouho to
bude trvat a bude možno akci
uskutečnit? Nepříjemná situace nastala i pro hudebníky,
neboť od března neměli možnost provádět přehrávky, případně nacvičovat nové skladby. Veškeré napětí ustoupilo
25. května, kdy došlo k ukončení protivirových opatření.
A tak setkání přátel dechovky
se uskutečnilo v pánovaném
termínu, 11. července, v sále
KD Želeč.
Při výběru dechové kapely, jak
bylo uvedeno v předešlých
článcích zpravodaje, je uplatňována základní myšlenka posluchačům představit méně
známou kapelu a seznámit je
se zajímavě upravenými písněmi v podání jejích zpěváků.
Kapelou, která přijela do Želče takový úkol splnit, byla
Dechová hudba Sedmikráska
řízená Josefem Boháčem, rodákem z Dudova. V průběhu
odpoledne nejen že představila vlastní repertoár, ale ještě
uvedla písně z našeho prostředí, které zhudebnil vynikající skladatel dechové hudby
Jan Lipold. Jsou to ty, které
nahrála kapela Jihočeští rodáci a mnozí z vás si jistě vzpo-

menete, že křest desky s názvem „Dvě lásky“ se uskutečnil
v KD Na Staré v sobotu 7. září
2013 před poutí. Tam písně
V Želči se neželí, Na Kovárně,
Kolem naší vísky a My, dobrovolní hasiči zazněly poprvé
a zařadil je též do programu
kapelník Sedmikrásky. V této
souvislosti je dlužno připomenout, že byly hrány na paměť
jejich skladatele, před krátkým
časem zemřelého Jana Lipolda
(+ 11. 6. 2020) ze Stříbce. Měl
jsem životní štěstí, že jsem se
mohl se skladatelem mnohokrát setkat. Bylo to na různých
dechovkových
koncertech
nebo u něho doma v pracovně. Také navštívil dechovkový festival u kapličky v Želči.
Při setkáních jsem se dovídal
o připravovaných nahrávkách,
zajímavých událostech, zpěvácích, muzikantech a vypravoval mně o zážitcích z koncertů,
na kterých býval častým hostem. Ne jedenkrát jsme hledali
odpověď na otázku: proč naše
mladá generace zanevřela
na dechovou muziku a lidové
písně, které nás starší stále
baví a za které naši předkové
museli těžce bojovat?
Pravidelné a dnes již tradiční
setkání s dechovku je pořádáno na paměť zakladatelky
této kulturní akce Ing. Dagmar Čaňkové, bývalé starostky
Obce Želeč.
Pokud nenastanou vážné
překážky, příští jubilejní patnácté setkání s dechovkou se
uskuteční opět v měsíci červenci 2021. Přátelé, těšíme se
na Vaši návštěvu.
František Novotný
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Rytířova dcera si odbyla premiéru

Po repríze představení Líný
Kuba, holé neštěstí, kterou
náš divadelní spolek sehrál
v dubnu 2019 v táborském
Divadle Oskara Nedbala, jsme
se na podzim téhož roku pustili do nacvičování dalšího
nového kusu. Již potřetí jsme
sáhli po scénáři z dílny Petra
Tomšů – tentokráte se jednalo
o středověký sitkom s názvem
Rytířova dcera – příběh o tom,
jak pan otec Provod svou dce-

ru Johanku za udatného rytíře
provdat chtěl. A že vše nakonec dopadlo trochu jinak, je
nasnadě …
Již na začátku zkoušení jsme
stanovili datum premiéry
na sobotu 29. 2. 2020 – to, že
to byla tentokráte volba mimořádně důležitá a správná,
„potvrdily“ následná epidemiologická opatření a omezení nejen kulturních aktivit
v naší zemi. Díky tomuto na-

Zvýšení účinnosti
čištění ČOV Želeč

Na první stabilizační nádrži čistírny odpadních vod byly v letošním roce nainstalovány 4 ks
aerátorů
(provzdušňovačů),
které slouží k lepšímu přenosu
kyslíku do odpadních vod, a tím
zvyšují účinnost celého čistírenského zařízení. Osazením aerátorů jsme reagovali na zhoršené výsledky laboratorních
vzorků vyčištěných odpadních
vod, které se především v su-

chém letním období pohybovaly na hranici povolených limitů.
Aerátory fungují ve střídavém
režimu 30 minut zapnuto, 60
minut vypnuto. Čistírna odpadních vod po jejich instalaci
vykazuje výrazně lepší výsledky. Dodávku a montáž celého
zařízení provedla společnost
ČEVAK a.s. za celkovou cenu
226 340 Kč bez DPH.
Ladislav Stejskal

časování jsme tak opět mohli
zažít pocit hrát na domácí
scéně pro zaplněný kulturní
dům – Vám všem, kdo jste se
přišli podívat, moc děkujeme
a věříme, že jste si to užili
minimálně tak dobře, jako
my 😉
Tato premiéra měla ještě jednu zvláštnost – náhoda tomu
chtěla, že ve stejnou dobu tuto
hru rovněž secvičili ochotníci
z Plané nad Lužnicí – bylo tak

příjemné je přivítat v našem
sále a následně si společně
vyměnit dojmy a zkušenosti
z tohoto představení.
Současný vývoj epidemie vystavil našim divadelním aktivitám stopku, nicméně o to víc
se těšíme, až se s Vámi budeme moci opět potkat na prknech, co znamenají svět. Do té
doby buďte zdrávi!
Luboš Rypáček

Studio Želeč

Rok se sešel s rokem a brzy
tu budeme mít Vánoce. 1.
prosince už tomu budou 3
roky, co jsme otevřely v nově
zrekonstruovaném obecním
úřadě naše studio. Bohužel
doba tomu nepřeje, abychom se vídali, ale věřím, že
bude líp!
V čase uzavření provozovny
jsme pro vás ve studiu připravily pár menších designových změn, abychom se
Vám moc neokoukaly. Tak
doufám, až budete číst tyto
stránky, že už budeme mít
salon otevřený.

Těší se na Vás celý kolektiv:
Pavla Štefanová za kosmetické
služby, pedikúru, manikúru,
Marcela Kadlecová za nehtovou modeláž, manikúru, kosmetické služby,
Hanka Keistová za masáže,
pedikúru a kadeřnice Štěpánka Vandrovcová s Janou Hůšovou.
Závěrem bych ráda poděkovala všem našim zákaznicím
za přízeň a doufám, že Vám
budeme moci i nadále poskytovat služby, na které jste byly
zvyklé.
Pavla Štefanová
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Hospodaření v obecních lesích
Hospodaření v lesích OÚ Želeč je jako v několika letech
minulých ovlivněno přemnožením brouka lýkožrouta
smrkového. Jeho nálet působil v oddělení Kozlov a v oddělení Jitra u Bezděčína. Letos vynucená těžba byla proti
roku předešlému v menším
rozsahu. Celkový objem pilařské kulatiny činil 125 m3. I tak
došlo k narušení plánu těžby
ve vysoké věkové kategorii.
V současné době se vlivem
dostatku dešťových srážek
situace lepší, ale vysychání starší, suchem oslabené
kmenoviny přetrvává, neboť
v zimním půlroce (říjen 2019
až březen 2020) spadlo pouze 235 litrů vody na 1 m2,
přičemž sníh se téměř nevyskytoval. Počátkem letního
půlroku (měsíc duben) sucho
trvalo, až od května se situace
výrazně zlepšila. Ve vegetačním období, tedy do konce
měsíce září, spadlo 447 litrů
vody na 1 m2. Srážky přicházely v menších dávkách, takže
veškerá voda se do vyschlé
půdy vsakovala.
V souvislosti s přemnožením
kůrovce, které co do rozsahu
nebylo dosud v Česku zaznamenáno, je vhodné připomenout, že podobná kalamita se

již vyskytla. Např. před 150
léty řádění kůrovce podlehly rozsáhlé porosty smrku
na Šumavě. Ve svých knihách
se o tom zmiňuje znalec místních podmínek, spisovatel
Karel Klostermann. Tenkrát
nezpůsobilo kalamitu sucho,
ale dva roky po sobě jdoucí
silné vichřice, které vyvrátily
a polámaly smrky a následně
v roce 1870 se přemnožil kůrovec. Začalo usilovné zpracování dřeva. Lépe placenou
práci dostali lesní dělníci,
kočí při svážení klád i dělníci
na pilách. Zemědělci opouštěli hospodářství a nechávali
se zaměstnat. Lidé začali říkali kůrovci „zlatý brouček“.
Po několika létech velká potřeba práce skončila, zemědělci se vraceli k zanedbaným
loukám, polím a stádům dobytka. V chalupách nastala
nouze.
S pomocí těžařské firmy se
Obci Želeč dařilo poměrně
včas napadené stromy pokácet, vyvézt a s pomocí odborného lesního hospodáře
za přijatelnou cenu prodat.
Následný úklid ploch již závisí na zaměstnancích obce.
Jejich rukama musí projít obrovský objem hmoty. Pracovní činnost spočívá ve výběru

větví ke štěpování a spalování
nevyužitelných zbytků. V zimním období 2019/2020 došlo
k uvolnění ploch v odděleních Bílá Hlina a Jitra u rybníčků. Následně zaměstnanci
prováděli výsadbu modřínu
(650 ks), borovice (2000 ks),
douglasky (430 ks) a jedle
(350 ks), vylepšeny byly též
dříve založené porosty smrku. Druhově pestrá skladba
výsadby má za cíl omezit výskyt škodlivých činitelů v budoucnu. Deštivé letní období
vyvolalo potřebu opakovaného ožínání sazenic a dalších

pěstebních prací. Jako každoročně v tomto podzimním
období pracovníci provedli
ochranný nátěr mladých porostů proti okusu zvěří. Další
pracovní činnost bude zaměřena na úklid nově vytěžené
plochy kůrovcového smrku
na Jitrech.
Snahou Obce Želeč je provést
včasnou výsadbu a zabezpečení mladých porostů. Je
to jedna z možností, jak bez
velkých proklamací přispět
ke zlepšování životního prostředí kolem nás.
František Novotný

V knihovně čtenáře přivítá
vždy milá knihovnice paní
Jaroslava Hrdličková, která
s úsměvem doporučí knihu jak
malému, tak velkému čtenáři.

Paní knihovnice každý rok
také vybírá do knihovny průměrně 180 nových knih, které
jsou hrazeny z rozpočtu obce.
Lenka Rejlková

Naše knihovna

Knihovna sídlí v 1. patře budovy obecního úřadu. Je zřízena a provozována Obcí
Želeč a metodicky řízena
Městskou knihovnou v Táboře. Knihovna má vlastní fond
zahrnující bezmála 3600 titulů a předplatné časopisu
Vlasta a Venkov a styl. Mimo
svého fondu využívá knihovna dvakrát ročně sdílený fond
Městské knihovny Tábor. Tento soubor nabízí přibližně 250
knih, časopisů a CD nosičů
s mluveným slovem pro děti
i dospělé.
Naše knihovna používá pro
správu fondu a zápůjček
elektronický knihovní systém Clavius, s jehož pomocí
je možné rychle a efektivně
obsloužit všechny návštěvníky knihovny. Novinkou je, že

tento systém umožňuje čtenářům přes internet zjistit,
zda máme v naší knihovně
hledanou knihu. Je to možné přes odkaz http://www.
vkta.cz/clavius/zelec/baze.
htm. Tuto novinku jsme samozřejmě také uveřejnili
na internetových stránkách
www.obeczelec.cz v záložce
Knihovna, kde čtenáři najdou
veškeré potřebné informace.
V současné době také pracujeme na zpřístupnění čtenářského konta přes internet.
Zde by čtenáři zjistili, co mají
vypůjčené a do kdy mají výpůjčku vrátit.
Provozní doba knihovny je již
mnoho let stejná, a to vždy
v pondělí od 16:00 do 18:00
hodin a ve středu od 16:00
do 19:00 hodin.

SDH Želeč – co se událo v roce 2020?
První akcí roku 2020 byl tradiční hasičský ples. Tentokrát
s hudební skupinou Tamara. V repertoáru skupiny se
střídala plesová s populární hudbou, takže si každý
přišel na své. Tombola byla
opět bohatá a nejšťastnější
návštěvníci si odnesli pěkné
ceny. A než jsme se začali
chystat na další naplánované
akce, tak zasáhla vyšší moc
(spíš nemoc) – covid-19. Tím
bylo vše zrušeno až do léta.
Poté se epidemiologická situace uklidnila a my mohli
upořádat naplánované akce.
V létě se podařilo uspořádat
letní dětský tábor v Plané nad
Lužnicí. 12. září jsme uspořádali soutěž v požárním útoku
o pohár starosty obce. Mezi
události, které se nepodařilo
uskutečnit, patřily pivní slavnosti.

Soutěžní sezona (ne)byla.
Družstvo mužů se zúčastnilo
pouze domácí soutěže 12.
září, kde obsadilo 2. místo
za vítěznou Rybovou Lhotou. Družstvo žen se nejprve
zúčastnilo soutěže ve Březnici 6. července, kde zvítězilo. A na domácí půdě svou
povedenou sezónu zakončily
také vítězstvím. Takže velká
gratulace.
A teď něco k neplánovaným
akcím – zásahům.
První zásah roku 2020 byl vyhlášen 28. ledna v 1:43 hodin.
Jednalo se požár v kotelně
rodinného domu v Želči, kde
bylo uskladněno dříví. Jednotka po příjezdu na místo začala s přípravou vedení vody
od hydrantu k domu. Kvůli
kouři už nebyly podmínky
pro vstup do objektu bez dýchací techniky. Tuto činnost
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vykonala jednotka HZS Soběslav a Planá. Naše jednotka
pomáhala s hašením zvenku
skrz sklepní okno a zásobila
cisternu HZS vodou z hydrantu. Po uhašení požáru došlo
na dohledání ohnisek a vyklizení ohořelého dřeva tak, aby
se zabránilo dalšímu požáru.
Vyklizené dříví bylo poté pečlivě dohašeno. Návrat jednotky na základnu byl v 5:15
hodin.
1. února v noci jsme byli povoláni k padlému stromu na silnici z Bezděčína do Čenkova.
14. srpna ve večerních hodinách vyjížděla zásahová
jednotka do chatové oblasti
Pracov u Radimovic u Želče,

kde po přívalovém dešti byly
zatopeny sklepy a přízemí několika chat.
A zatím poslední výjezd tohoto roku byl 3. října odpoledne, kdy při silném větru padl
strom přes silnici ze Želče
do Bezděčína.
Na závěr chci všechny pozvat
na hasičský ples s hudební
skupinou TAMARA, který se
bude konat 27. února 2021,
pokud nám to epidemiologická situace dovolí.
Všem přeji pevné zdraví, ať se
můžeme setkávat při různých
příležitostech v příštím roce
2021.
Jan Houdek,
starosta SDH Želeč

videlně, nastoupily později
a pro některé to byla nová
zkušenost, zvládly se zapojit
do kolektivu na jedničku. Poradili jsme si i s nějakým nákupem pro mlsné jazýčky. Téma

bylo JUMANJI. Ráda bych
poděkovala všem vedoucím
a i dětem, že i přes omezení
se zúčastnili – byli jste úžasní!!! „OHNI ZMAR“
Eliška Míšková

Mladí hasiči – SDH Želeč

V roce 2020 se soutěží moc
nekonalo. Pro děti to byl
smutný rok, přeci jenom
na těch soutěžích je spousta možností k seznámení,
kontaktu s ostatními dětmi
a adrenalin. Jediná soutěž,
které jsme se letos zúčastnili, byla v naší obci. Obě
naše družstva se představila
ve vyšších kategoriích. Starší
žáci ve složení Marie Houdková, Michaela Hrdličková,
Adéla Míšková, Jakub Bučinský, Jindřich Ryšavý, Filip Suchý a Natálie Marunová se
umístili na 7. místě s časem
26:88. My vedoucí to vnímáme jako jejich úspěch, jelikož
po pár trénincích, které se
mohly uskutečnit, se naučit
úplně novou sestavu (starší žáci si již obsluhují stroj

a spojují savice za běhu) je
náročné. Družstvo mladších
žáků ve složení Viktorie Pražmová, Jan Pražma, Vojtěch
Ryšavý, Štěpán Bučinský, Ondřej Hrdlička, Natálie Ottová
a Tereza Suchá se umístilo
na 6. místě s výsledným časem 41:51. I tyto děti měly
přechod komplikovaný, jelikož my vedoucí jim můžeme
pomoci jen s postavením základny a obsluhou stroje, vše
ostatní je na nich.
Jako každý rok i letos SDH Želeč a SDH Bezděčín pořádala
letní tábor (nejen pro hasičské
děti) a to v termínu 9. – 16.
srpna 2020. Letošní tábor byl
jiný v tom, že jsme nemohli
být s nikým v kontaktu a připojilo se k nám několik nových
dětí. I když s námi nejezdí pra-
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Přetrhaný rok v Obrazárně Želeč
Sotva se začátkem března letošního roku rozvinula
ve špejcharu expozice prací
proslulého grafika a malíře,
profesora Akademie výtvarných umění, Tavíka Františka
Šimona (uspěl nevídaně už
na začátku své kariéry v Paříži
v letech 1904–1912), otočila
vláda kvůli pandemii klíčem
v zámku u dveří všech muzeí
a galerií. Nikomu z toho nebylo do skoku, smutnilo se
s přibývajícími týdny nucené
uzávěry. Uvnitř špejcharu zatím šumělo moře, na plážích
se slunili lidé a trhovci nabízeli svou úrodu – tedy aspoň
na obrazech a grafických listech. Naštěstí v červnu, hned
s probuzením letního času,
počali se hrnout hosté a nakonec se za červenec a srpen
slavil malý rekord v počtu návštěvníků. Dveře u špejcharu
jásaly úlevou, o prázdninách
praskaly ve švech pod náporem diváků.

V sobotu dne 5. září se slavnostně otevřela nová výstava Jiří Trnko, mám tě rád. Přišlo 95 hostů, číslo těsně pod
hranicí povinného zavinování úst rouškou. Roušky se
tedy nevyžadovaly, nahradil
je průvan, všechna okna se
otevřela a čerstvý vzduch
tančil v obrazárně polku. Záměr představit nejen Mistra
Trnku, ale také tvorbu jedné části jeho košaté rodiny,
byl mimořádně vydařený,
doslova průkopnický. Sotva
každý desátý divák něco trochu tušil o výtvarném životě
jeho manželky, ilustrátorky
Heleny Chvojkové a o talentu jejich syna, ing. arch. Jiřího
Trnky, kterému byl projekt
zasvěcen – dožil by se letos
osmdesátky. Téměř nikdo
však nevěděl, že manželkou
Jiřího Trnky ml. byla kostýmní výtvarnice Helena Trnková (Veselá) a že jejich dcera
Helena (vnučka Mistra) se

Želečák a špejchar knižně

Okolnosti vzniku Obrazárny Špejchar Želeč nejsou
příliš obecně známé, taktéž
provoz budovy je obestřen
různými dohady. Kdo hradí
účty a platí kastelánky? Jaké
osobnosti za uplynulé období špejcharem prošly? Shluk
těchto otázek mne přivedl
k myšlence zařadit do knížky
s názvem To je fuč, rovněž
text Galerie mezi poli, který
leccos objasní. Někdo říká, že
jsem měl počkat až na zítřejší kronikáře. Ale taková víra
bývá začasté klamná. Jako
hrdý Jihočech neměl jsem
silnější téma, nechtěl jsem se
o takové s někým dělit. Aby
propojení s kotvištěm želečské galerie bylo co nejužší,
jsou mezi ilustracemi této publikace vřazeny i dva obrázky
hladiny rybníku Želečáku, odpozorované při různém stavu
počasí. Třeba při dešti nebo
při západu slunce. Odlehčují
text, jsou jeho barevným závojem.
Knížka zahrnuje i povídky
o výtvarných umělcích, jejichž práce špejchar v minulosti představil. Mezi mnoha

jinými mohli návštěvníci obrazárny v minulosti obdivovat dílo Jiřího Šlitra, Petra
Poše, Emanuela Frinty. A právě malý kousek jejich života
je popsán na stránkách tohoto titulu a dokonce tak, aby
se odkrylo něco zajímavého,
pro čtenáře neznámého, překvapivého.
Uvnitř publikace se na jednom rozcestí míjí také dva
příběhy válečných vojáků.
Je tu nastíněn pohnutý obraz veterána, gen. Tomáše
Sedláčka a v nadsázce, odlehčeně zmíněna třaskavá
osobnost maršála Koněva. Ten první byl odsouzen
na doživotí ve falešném
procesu a zadostiučinění
se mu dostalo až po roce
1989 udělením Řádu T. G.
Masaryka. Druhý byl v roce
1946 oceněn Řádem bílého
lva a letos zcela odvrhnut
stržením jeho sochy. Oba
spojoval boj proti Hitlerovi,
byť v naprosto odlišném postavení. Přes všechny drsné
kotrmelce v historii našeho
národa tenhle boj by neměl
být zapomenut.

profiluje jako bytová designérka a rovněž maluje. Obě
jmenované byly ve špejcharu zastoupeny svojí tvorbou.
Přestože se dalo odhadnout,
že výstava přivábí návštěvníky, plnotučný zájem lidí
předčil veškerá očekávání.
Za osm let provozu obrazárny se nestalo, aby během
dvou týdnů bylo k obsahu
výstavy publikováno tak velké množství článků. Psalo
se v Táborském deníku, bohatě v Týdeníku Táborsko,
ale také v magazínu Rytmus
života, v kulturním čtvrtletníku Dáma a na Seznamu.
cz. Český rozhlas odvysílal reportáž a celá kolekce
fotografií, knížek, obrazů,
loutek a hraček ještě začátkem příštího roku poputuje
do centra Karlových Varů,
kde se ubytuje na šest týdnů v Becherově vile v centru
města. Tak rozhodl ředitel
krajské galerie.

Vše, co se událo kolem operace
mého srdce, jsem
snad trochu vtipnou formou shrnul
v reportáži Srdce
z Vinohrad. Prožil jsem okamžiky
napětí,
nejistoty
a proč si to nepřiznat, i obyčejného strachu. Myslel jsem při psaní
na ty, které podobně náročný zákrok čeká, a usoudil jsem, že tímhle
způsobem je mohu
povzbudit. Opravené a k novému
chodu probuzené
srdce je zázrak.
K názvu titulu Je to
fuč mě inspirovaly
dávno pohaslé sběratelské
burzy v Buštěhradě, které
v devadesátých letech minulého století nakynuly do obrovských rozměrů. Dalo se
tam objevit a získat plno starožitných pokladů za neuvěřitelně vlídné ceny. To se ale

Výstavu doprovází obrazová
publikace Jiří Trnko, mám tě
rád, do které jednou kapitolou přispěl principál divadla
Semafor, pan Jiří Suchý, aby
oslavil Trnku ve vzpomínkách,
a také obě dcery Mistra, Zuzana Ceplová a Helena Trosterová. Vydání knížky podpořil Krajský úřad v Českých
Budějovicích, což lze pochopit jako uznání pro Obrazárnu
Špejchar Želeč a celý její dosavadní, událostmi z výtvarného světa pestře špikovaný
život.
Letošní rok, přetrhaný dvěma
nucenými odstávkami, zakončí retrospektiva díla malíře
ukrajinského původu, Michaela Ščigola, který už třicet let
pobývá v Česku a letos se dožívá sedmdesáti pěti let. Obrazárna nabídne jeho celoživotní tvorbu, což představuje
výběr asi 150 olejomaleb, řazených do několika cyklů.
Pavel Šmidrkal

nikdy nevrátí, zásoby pokladů byly téměř vyčerpány.
Knížka To je fuč je pro zájemce k dostání ve špejcharu,
ale v malém množství tento
titul nabízí i velká knihkupectví jako je Luxor, Academia
a Kosmas.
Pavel Šmidrkal

Písně v obleku
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let minulého století se vyhoupla na současných 30 až 300 Kč
za jediný kousek, ale tím se její
růst zdaleka nezastavil. Za písně
trojice Werich-Voskovec-Ježek,
za ten ohmataný list papíru
velikosti A4 přeložený napůl,
jsou zájemci ochotni sáhnout
ještě hlouběji do peněženky,
podobně je to s dvoulisty, které vytvořila malířka Toyen. Mezi
sběrateli přetrvává značný zájem o všechny písně Osvobozeného divadla, filmové šlágry
Vlasty Buriana, snímky herců
z úspěšných filmů, které tvoří
velmi zajímavou kolekci, a také
o skladby vojenské – pochodové i milostného vyznání.
Titulní
stranu
hudebního
dvoulistu navrhovali malíři
a grafici zvučných jmen, jako

např. Adolf Hoffmeister, Toyen, František Bidlo a kmenoví
tvůrci známého ateliéru Rotter.
U řady prací však signatura
chybí, autora už nelze spolehlivě dohledat a určit. Vedle
hodnotných nápadů realizovaných v nadčasovém a graficky
poutavém, umělecky zdařilém
obrázku, sklouzlo výtvarné pojednání přední stránky občas
k jednoduché, až banálně vyznívající podobě.
Svět hudebních dvoulistů, který
se rozplynul a už jen doznívá
ve vzpomínkách starší generace, nemusí srozumitelně a lákavě promlouvat k mladším ročníkům, ale příjemným přiblížením
bývalého stavu na českých
hudebních pastvinách zajisté zůstane. A Obrazárně Želeč

V závěru letošního roku měla
Obrazárna Špejchar nabídnout výstavu reklamních pohádek z meziválečného času
a k tomu líbeznou knížečku,
ve které se jich ocitla rovnou
celá stovka. Jde o malé, osmistránkové notýsky, které přinášely ilustrovanou pohádku
a na své zadní straně reklamu
na různé druhy zboží. Většinou hokynáři tuhle pozornost
přidávali jako dárek pro děti
k většímu nákupu. Spojovaly

se tu dvě věci, potěšení pro
dětského čtenáře a výzva k pořízení nějakého produktu pro
dospělé. Pohádky bývaly součástí ucelených řad, takže stálo
za to vracet se k obchodníkovi
a získávat další výtisky a naplňovat si celou edici. Některý
cyklus zahrnoval až několik
desítek titulů, přičemž ilustrace
vytvářeli známí malíři. Notýsky
byly tištěné na nekvalitním papíru a tak se při opakovaném
listování a pročítání poškozo-

valy. V dobrém stavu se
jich dochovalo jen malé
množství, jejich výroba
skončila dávno, někdy
v padesátých letech minulého století. Pro mladší generace jsou dnes
neznámým
pojmem,
v antikvariátech nejsou
už k mání a na sběratelských burzách těžko
k nalezení. Návštěvníci špejcharu by se této malé přehlídky světa tištěných "pohádek

PÍSNĚ V OBLEKU
hudební dvoulisty z časů, které uplynuly

PÍSNĚ V OBLEKU

hudební dvoulisty z časů, které uplynuly

Výstava originálních hudebních dvoulistů
Výstavka, uvedená zjara letošního roku ve špejcharu,
představovala titulní strany
tzv. hudebních dvoulistů, které obsahovaly uvnitř notový
záznam a text písně různého
žánru a na obálce nesly nejrozličnější výjevy. Skladby taneční,
pochodové, filmové, trampské
a jiné se vydávaly masivně zejména po vzniku Československa v roce 1918 a jejich produkce ustala až někdy koncem
padesátých let. Za tuto dobu
bylo vytištěno více jak 10.000
titulů, ale v dokonalém, neopotřebeném stavu se jich dochovalo málo. Jejich cena v antikvariátech z původních 3 až
5 Kč na začátku devadesátých

jednou historie přizná prvenství
v jejich oživení vydáním katalogu Písně v obleku.
Pavel Šmidrkal

Pohádky s reklamou

Pohádky s reklamou až v roce 2021

P ohádky
s reklamou

do kapsy" ze starých časů měli
dočkat na jaře roku 2021.
Pavel Šmidrkal

Výtvarná krása vázaná moudrostí je skrytá ve špejcharu
V čase, kdy vznikal tento článek, byly dveře do Obrazárny
Špejchar Želeč zavřené a nebylo vůbec jisté, zda vpustí nějaké
diváky v prosinci. Proto tento
zúžený pohled objektivem fotoaparátu na výstavu díla Michaila Ščigola, nazvanou Nekonečný příběh malby. A k tomu
přídavkem několik slov.
Michail Ščigol, český malíř (žije
u nás od roku 1990) ukrajinského původu, narozený roku
1945 v Čeljabinsku (na světě je
díky prozíravosti rodičů, kteří
prchli před Hitlerem na Ural),
je mistrem výtvarně zjevovaných příběhů odvalovaných
v rytmu dějinných událostí.
Zvládne převyprávět i spletité zvraty, přelomy a pochody
v pozemské cestě výjimečných
osobností. Dokáže i na zúže-

né klávesnici barev přetlumočit cítění a uvažování velkých
jedinců, mezi které patřil i složitě pochopitelný Franz Kafka.
Na pohled drobný a křehký
malíř Ščigol je ztišeně pokorný
a přitom tak znělý, umělec zraňovaný a bolestně pokoušený
životem (vážné onemocnění
syna, smrt milované manželky)
odráží ve svém díle nebývalou
odolnost a schopnost čelit protivenstvím a stavu poraženectví. Člověk zachycený v jeho
obrazech nepřipouští rezignaci, čelí houževnatě vichřicím
nepřízně. Ale není jednoduché
přes zdánlivě dusná mračna
smutku zachytit svit sdělované
naděje. Ščigol dokáže diváka
i nadlehčit zhoupnutím v síti
grotesky, jejíž existenci považuje za potřebou, zjevně hoji-

vou, nepostradatelnou. Proto
s ní pracuje všude tam, kde by
trhliny osudu a tíživé pochybnosti hrozily zavalením diváka
lávou pathosu. Je virtuosem
oduševnělého portrétu, působí
jako recitátor skrývaných rýmů
i zádrhelů v povaze a činech
člověka: nikdy se neposmívá,
jen zlehka karikuje, vždycky se
snaží porozumět a proniknout
za vnější fasádu charakteru:
odhaluje z hloubky a poučeně,
s obdivuhodnou znalostí věcí
a dějů. Je majitelem úžasného
nadhledu.
Rozsáhlou retrospektivu jeho
pozoruhodného díla s velkou
budoucností připravila ve špejcharu kurátorka Lenka Patková, která stojí jako autorka
i za jeho rozsáhlou monografií.
Až se první návštěvníci znovu

otevřené želečské obrazárny
ohromí dary jeho talentu, nejspíš usoudí, že veškerá pronášená chvála byla nedostatečná.
A tak to má být, slova nemohou nikdy stačit tam, kde promluvil mistrův štětec.
Pavel Šmidrkal
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Želeč a myslivost
V loňském roce jsem vás seznámil, vlastně poprvé v historii želečského časopisu,
s historií mysliveckého spolku
v Želči. Také jste se mohli dočíst o našich akcích a plánech
pro následující rok.
Od loňského roku, respektive od doby, kdy jste četli
loňské číslo, se nám do současné doby podařilo ulovit
padesát divokých prasat, a to
jak na naháňkách, které jsme
v loni uspořádali dvě, tak zejména při lovech individuálních. Je téměř tradicí, která
nás ovšem nijak netěší, že plánovaný odstřel srn a srnčat,
ale také srnců, za nás vyřešil
provoz na zdejších komunikacích.
Stejně jako v letech minulých
jsme odchovali a vypustili 75
kusů bažantů, které, jak jsem
psal již vloni, nelovíme a pouze se snažíme o jejich návrat
do přírody. Bohužel při nákupu kuřat, určených pro náš
odchov, jsme z bažantnice
přivezli malé bažantíky v nepříznivém poměru, kdy bylo
více kohoutů než slepic. Tyto

kohouty můžete pozorovat
jak v okolí vsi, tak zejména
v bývalém zámeckém parku
a některé i v parku před školou. Také jste si mohli všimnout, že v parku proti vchodu
do školy je krmítko pro ptáky,
které jsme umístili s naším
mysliveckým kroužkem při základní škole.
Veškerou naši činnost v období, o kterém píši, nám samozřejmě ovlivnila současná neuspokojivá zdravotní situace
v naší republice.
Podařilo se nám pouze uspořádat tradiční kachní hony
na Přivázalu – ty byly naplánovány již loni na začátek měsíce
září. Také proběhl ples v lednu, na který jsem Vás v loňském čísle zval. Museli jsme
ale zrušit plánované zkoušky
barvářů, dále jsme museli zrušit naplánované společné naháňky na černou zvěř a mám
velké obavy, že ani neuskutečníme v polovině ledna příštího
roku naplánovaný myslivecký
bál.
Podařilo se nám k rybníku
Dubice postavit zakoupenou

mobilní buňku, ze které by měla u Dubice,
která je již stoprocentně ve vlastnictví obce,
vzniknout
lovecká
chata, a ta by měla být
ozdobou do budoucna naplánované revitalizace rybníka a jeho
okolí.
Tím, že jsme neuspořádali akce, o kterých
jsem psal, se bohužel o dost sníží naše
příjmy, neboť právě
z takových akcí se
naše příjmy rekrutují. Pevně věřím, že
jakmile se „neklidná
doba“ vrátí do normálu, vrátí se do normálu i naše činnost
a budeme se opět společně
scházet na společných akcích, stejně jako na fotografii,
kterou přikládám k tomuto
článku. A také se těším, že se
nám podaří obnovit činnost
mysliveckého kroužku a opět
budeme seznamovat malé
zájemce s tím, co je myslivost
a myslivecká kynologie, a že

SELSKÉ BAROKO 2020 –
O pohár města Veselí nad Lužnicí

Soutěž historických vozidel
Selské baroko patří mezi tradiční veteránské akce oblíbené mezi diváky i samotnými
účastníky. Trasa jízdy je totiž
vede ze startu na náměstí
ve Veselí nad Lužnicí malebnou jihočeskou krajinou mimo
hlavní tahy obcemi, jejichž návsi jsou lemovány štíty statků
ve slohu lidové architektury,
kterou má soutěž v názvu.
Takto začíná na hlavních zprávách Autoklubu ČR (www.
autoklub.cz) ze dne 26. srpna
2020 článek o naší soutěži,
doprovázený
fotografiemi
z každé průjezdní obce, kdy
byly soutěžní úkoly.

Pořadatel soutěže, která je
každoročně zařazena do Mistrovství ČR Poháru historických
vozidel AVCC AČR a Poháru
hejtmana Jihočeského kraje,
se letos dlouho rozhodoval,
zda soutěž bude pořádat. Datum 22. srpna bylo ale k pořádání soutěží za dodržení
hygienických požadavků milostivé a tak 9. ročník soutěže
se mohl uskutečnit.
Jelikož letošní ročník Mistrovství ČR byl zrušen, soutěž
byla upravena tak, aby nabídla účastníkům i divákům více
zábavy a pobavení. Jednotlivé
soutěžní úkoly byly také tak
koncipovány, a tak jsme letos
mohli vidět, jak se soutěžící baví společně s pořadateli
v jednotlivých obcích. Letos
byly k vidění tyto soutěžní
úkoly: na náměstí ve Veselí
nad Lužnicí tradiční hod klínovými řemeny na klikovou
hřídel, v Želči si účastníci připomněli 140 let výroby Tatry,

v Hlavatcích museli poznat 5
obilnin a v Komárově je čekal slalom s plastovou Tatrou
mezi kužely. V Zálší se snažili rozpoznat 10 modelů automobilů a pak následovala
jízda až do Drahotěšic, kde si
ověřili znalosti o rozměrech
svého historického vozidla,
zastavit 150 cm od zadního
obrysu vozidla. V Mazelově
si zaházeli míčkem do vědra
a jízdu zakončili tradičně přes
Dynín v Bošilci. Letošní devátý
ročník byl přehlídkou pohody nejen mezi soutěžícími, ale
hlavně mezi spolupořadateli
v obcích. Do soutěže se přihlásilo a vystavovalo celkem 153
účastníků, 138 jich bylo hodnoceno v soutěžní jízdě a dojelo do cíle. Je vidět, že tradiční
okruh se stálými pořadateli
v jednotlivých obcích má smysl
a projevuje se to na bezproblémové organizaci celé soutěže. Každoroční drobné úpravy
itineráře trasy jsou zpestřením

tyto činnosti patří neodmyslitelně ke spolkové činnosti
na vesnici.
Dovolte mi závěrem popřát
Vám jménem mysliveckého
spolku klidné prožití Vánoc
a hlavně, což si myslím, že je
nejdůležitější, zdraví a zdraví
a ještě jednou zdraví.

Jiří Mostecký

soutěže a většinou jsou reakcí
na opravované silnice a objížďky v regionu. Za zmínku
stojí, že letošní pořádání této
soutěže umožnila výrazná pomoc od spolupořadatelských
obcí, města Veselí nad Lužnicí,
Automyčky Express, Staropramenu a Autoklubu ČR. Veřejné
poděkování patří panu Františku Drsovi a obci Bošilec, který
se postaral o večeři pro všechny účastníky, pořadatele i spolujezdce, což pro zajímavost
bylo asi 320 večeří.
Absolutním vítězem soutěže
s pouhými dvěma trestnými
body se stal Rostislav Vrábek
na Jawě typ 362 Californian
z roku 1971.
Co dodat – snad jen poděkovat všem za dosud nejpohodovější ročník a těšit se
na jubilejní 10. ročník, který
budeme pořádat ve druhé polovině srpna 2021.
Zdeněk Brádka,
předseda ČVK AČR

SENIOŘI SE NENUDILI...

Přestože nás téměř po celý
rok trápil – a trápí – vir, tak
senioři +55 nešetřili aktivitou
jak fyzickou, tak duchovní.
V devadesátičlenném klubu
staro- i novousedlíků smysluplně naplňujeme volný
čas k poznávání, popovídání,
pobavení, poučení i k seznámení.
Již před loňským klubovým
ustavením jsme vyjížděli poznávat památky a přírodu
naší země. V tomto trendu
pokračujeme nadále. Více jak
letošní tisícovka ujetých kilometrů na všechny světové
strany od Želče je toho důkazem. Vydali jsme se za bližším seznámením s někdejšími
královskými městy (Znojmo,
Kutná Hora, Klatovy) nebo
s pohádkovými zámky a hradem (Vranov n. D., Blatná,
Český Šternberk, Švihov). Navštívili Posázaví s unikátním
Sázavským klášterem a bývalou sklářskou hutí. Nechali
se pozvat k Emě Destinnové
a k současné majitelce jejího
sídla ve Stráži nad Nežárkou.
Neopomněli jsme ochutnat
dobré moky – na jihomoravských vinicích či v třeboňském pivovaru. Všechny výjezdy za želečská humna se
setkaly s dobrou odezvou,

což dokládala dobrá nálada
při zpátečních cestách s těšením se na další "poznávačky".
V průběhu roku jsme stihli
i divadelní představení – komediální v Táboře a klasicky
české (bohužel promočené
a nedokončené) na vltavotýnském "otáčku".
"Díky" nouzovým stavům
jsme řadu plánovaných akcí
rušili. Věříme, že v příštím
roce se situace zlepší a čistší
vzduch nám dovolí realizovat
další akce – vedle zájezdů
(kupř. lidický areál, botanická zahrada, muzejní expozice...) také společná setkávání s muzikou, s hosty nebo
s promítáním. Vy, kteří ještě
váháte, přijďte mezi nás.
Touto cestou děkujeme Obci
Želeč za podporu a příspěvek, táborskému Comettu
za perfektní dopravní zajištění, dvěma veterinárním vysokoškolačkám za ušití roušek
pro všechny členy, klubovému výboru za pracovní aktivitu a samozřejmě všem činným členům za zájem o naši
práci. Čtenářům zpravodaje
přejeme pevné zdraví. Opatrujte se.
Za Senior klub z.s.
Želeč a Bezděčín Božena
Kadlecová a Marcel Kříž
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Barevná školka

První den v září začal nový
školní rok i pro naši mateřskou školu. Letos ji navštěvuje
61 dětí, které jsme podle věku
zařadili do třech tříd:

– jako vedoucí učitelka byla
nově jmenována Lada Suchá.
Funkci školnice zde již druhým
rokem vykonává Pavla Rachačová.

1.

Život v naší barevné školce je
velmi ovlivněn nastalou situací s pandemií. Proto se nemůžeme zúčastnit divadelních
představení, která za námi
do školky jezdila, ani divadla
v KD Želeč nebo v divadle
v Táboře. Zároveň neprobíhají
ani oblíbené akce pro rodiče
a děti a nejspíš letos nebudou
ani besídky pro rodiče.
Přerušit jsme museli i předplavecký výcvik, který za normálních okolností probíhá na plaveckém stadionu v Táboře.
Kurz má deset lekcí po 45 minutách a je přihlášených 20
předškolních dětí.
Ze zimních sportů školka nabízí lyžařský kurz v lyžařské
škole Monínec, který je pro

2.

3.

BROUČCI – ve třídě broučků je 15 dětí
ve věku 2–3 roky a dvě
paní učitelky
– třídní
učitelka Eva Strouhalová
a Jana Podlahová, která
na část úvazku funguje
i jako školní asistentka
MOTÝLCI – do třídy
motýlků chodí 23 dětí
ve věku 3–5 let, jejich
třídní učitelkou je Jana
Pilařová
VČELKY – tuto třídu navštěvuje 23 předškolních
dětí, tedy děti ve věku 5–7
let a jejich třídní učitelkou je Květa Svobodová

V letošním roce došlo k menším personálním změnám

děti od 5 let. Probíhá v odpoledních hodinách po dobu
pěti dnů pod vedením zkušených instruktorů.
Oblíbeným zimním sportem
je bruslení. Naše školka již
několikátou sezónu dojíždí
na zimní stadion v Soběslavi,
kde probíhá kurz DDB – DĚTI
DO BRUSLÍ. Děti mají 10 lekcí
pod vedením skvělých odborníků.
Naši předškoláci si hravou formou osvojují i základy anglického jazyka během běžných
činností.
Nezanedbáváme ani jazykový vývoj našich dětí. Pro děti
s logopedickými vadami je tu
paní učitelka Jana Pilařová,
která provádí prevenci a nápravu vad řeči s podklady
od klinického logopeda.
O bříška našich dětiček se
skvěle starají naše paní kuchařky. Vedoucí kuchařka Jana

Čížková, Radka Šabatková
a Denisa Oubramová. Funkci
vedoucí školní jídelny zastává
Alena Vavřincová.
Jídelna vaří pro 187 strávníků a to z naší mateřské školy, základní školy a pro školku
v Hlavatcích, kam jsou obědy
denně dováženy.
Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat firmě
SMART EMAILING za nádherný sponzorský dar v podobě hraček pro děti. DĚKUJEME.
KONTAKTY:
e-mail MŠ: ms.zelec@email.cz
e-mail Alena Vavřincová škola.
zelec@volny.cz
tel.:
381 591 129 nebo
380 322 411
web: www.skola.obeczelec.cz
Za kolektiv MŠ Jana Pilařová,
Lada Suchá

Výuka v době uzavření
základních škol
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Organizace školního
roku 2020/2021
První pololetí bude ukončeno
ve čtvrtek 28. 1. 2021
Druhé pololetí bude ukončeno
ve středu 30. 6. 2021

11. 3. 2020 byly z nařízení vlády
uzavřeny základní školy. V této
době výuka probíhala formou
distančního vzdělávání. Výuka
pro žáky 1.r. – 5.r. probíhala 5x
v týdnu po dobu dvou hodin.
Výuka byla zaměřena na matematiku, český jazyk, anglický
jazyk a prvouku, ve čtvrtém
a pátém ročníku na vlastivědu
a přírodovědu. Učitelé se v distanční výuce zaměřili na výklad
nové látky a procvičování.
Dětem připojení a práce s počítačem nedělalo problém
a nevědomky si prohlubovaly
znalosti z informačních technologií.
25. května byly otevřeny školy
pro žáky prvního stupně. Docházka byla dobrovolná. Této
výuky se zúčastnilo 73 % žáků.
Žákům, kteří se do školy nepřihlásili, byla výuka poskytována
formou online výuky každý
den. Chtěli bychom poděkovat
rodičům za spolupráci při distanční výuce. Bez jejich pomoci
bychom tento způsob výuky
těžko zvládali.

Některé pravidelné školní akce
nebyly realizovány z důvodu
uzavření škol. Sportovní projekty Děti do bruslí a Hravé
lyžování jsme ještě stihli uskutečnit. Obě akce mají u dětí
velký úspěch.
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím, kterou vede
Alexander Biscarner, probíhala
po celý školní rok (částečně
rovněž online). Žáci si hravou
formou osvojují základy správné výslovnosti anglického jazyka. V letošním školním roce
se podařilo hodiny konverzace
rozšířit o jednu vyučovací hodinu týdně pro 4. a 5. ročník.
Bohužel ani v letošním školním roce se školám nevyhnulo
plošné uzavření, a tak od 14.
10. 2020 probíhá výuka opět
distanční formou. Nezbývá,
než doufat, že se žáci brzy vrátí
do školních lavic a do té doby
opět poděkovat rodičům za jejich zvýšené nasazení a pomoc
při výuce.
Mgr. Bc. Petr Cába,
ředitel školy

Vánoční prázdniny –
středa 23. 12. 2020 až pátek 1. 1. 2021
Jednodenní pololetní prázdniny –
pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny – pondělí 8. 2. až pátek 12. 2. 2021
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1. 4. 2021

ZŠ a MŠ Želeč v číslech
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 86 žáků.
1. ročník: 12 žáků 2. ročník: 21 žáků 3. ročník: 12 žáků
4. ročník: 21 žáků 5. ročník: 20 žáků.
Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje ji 45 žáků.
Výsledky zápisu do prvního ročníku Základní školy
v Želči
K zápisu se dostavilo 19 předškoláků. Do první třídy bylo
zapsáno 12 žáků. Rozhodnutí o odkladu dostalo na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny
a dětského lékaře 7 dětí.
Výsledky zápisu do Mateřské školy Želeč
K zápisu přišlo celkem 18 dětí – všechny děti byly zapsané a přijaté. V tomto školním roce navštěvuje mateřskou
školu 61 dětí, z toho 7 dvouletých. Jsou otevřeny 3 třídy.
Výsledky zápisu do Mateřské školy Hlavatce
K zápisu přišly celkem 4 děti.
V tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu 26 dětí.

TOULKY NAŠÍ MINULOSTÍ

Rok 1929

Současnost

Na obecním úřadě máme uloženu Školní monografii. Netýká
se pouze školství, ale celkově dění obce. Byla sestavena v roce
1929 řídícím učitelem Janem Marešem. Hned na první straně
mě zaujala fotografie školy.

Pěknou část monografie tvoří zdejší pověsti. Jedna z pověstí je:
U cesty k Radimovu je studánka s kapličkou a obrazem sv. Bernarda. V polích nad ní bývala vesnice Doubice. Studánka měla
zázračnou vodu. Kdo se jí napil, každý se uzdravil.
Lenka Rejlková
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Tatrmani oslaví třicáté výročí založení občanského sdružení

– Spolek je dobrovolnou organizací, která sdružuje všechny
zájemce o svobodnou tvorbu (dramatickou, výtvarnou,
hudební, užitkovou a další)
ve všech jejích aspektech.
– Působnost a rozsah činnosti
Spolku je na celém území ČR
a na území ostatních států.
– Posláním organizace je propagovat a vytvářet podmínky
pro svobodnou tvorbu mezi
všemi lidmi, tak obohatit jejich život a jejich prostřednictvím i životy ostatních.
– Spolek si klade za cíl zvyšovat citlivost všech lidí
ke svému okolí, prohlubovat jejich fantazii, kreativitu
a schopnost komunikace
s ostatními lidmi.
– Členové Spolku budou
vzdělávat ve všech tvůrčích
postupech a oborech se
svobodnou tvorbou souvisejících nejen sami sebe, ale
budou se podílet na vzdělávání všech zájemců z řad
dospělých i dětí.
úryvek ze stanov

Na počátku osmdesátých let,
tedy ještě dávno před ustavující schůzí, ze které občanské sdružení Tatrmani vzniklo,
jsme byli po všech koutech
republiky roztroušenými nadšenci, kteří kolem sebe shromažďovali skupinky dětí, aby
s nimi pracovali prostředky
dramatické hry.
V té době jsme hráli i divadlo. Zdá se, že některé naše
inscenace byly tak dobré, až
vzbuzovaly jistou pozornost
teatrologů i na národních
divadelních přehlídkách. Se
svým divadlem jsme byli několikráte pozváni i do zahraničí. Viděli nás diváci ve Španělsku, Francii, Německu,
Rakousku, Švýcarsku, Itálii,
Rusku a dokonce i na Slovensku.
Pojmenování – TATRMANI
– vychází z názvu dětského loutkářského souboru,
kterým jsme dříve také byli.
Oficiálně bylo občanské
sdružení Tatrmani se sídlem
v Sudoměřicích u Bechyně

zaregistrováno 27. 2. 1991.
Od té doby se naše činnost,
díky podpoře rodné obce
a našich přátel, kvantitativně
i kvalitativně mnohonásobně
zvětšila a rozšířila. Stále však
naše aktivity svou podstatou vychází ze hry, tvořivosti
a komunikace. Pořádáme výtvarné a řemeslné semináře,
divadelní přehlídky, happeningy ve veřejném prostoru,
výstavy aj.
Tatrmanské akce jsou otevřené všem – dětem, mládeži, dospělým, seniorům,
profesionálům, amatérům…
Tato setkání několika generací a lidí různého zaměření
všechny vzájemně obohacují
a naplňují.
Tatrmani v roce 2021
pořádají:
27. 2. Pletení košíků – kurz
lidových řemesel
17. 4. Drátování – kurz lidových řemesel
30. 4. Prvé žižkovo čůrání –
jarní slavnost na návsi

29. 5. Batika a modrotisk –
kurz lidových řemesel
9. 7.–18. 7. Keramický a Řezbářský seminář – devítidenní semináře
16. 7.–18. 7. Divadlo na návsi –
divadelní přehlídka
17. 7. Jarmark lidových řemesel
17. 9.–19.9. Balontatrmaniáda
25.9. Malování na hedvábí –
kurz lidových řemesel
23.10. Vitráže – kurz lidových
řemesel
27. 11. Adventní vazba – kurz
lidových řemesel
28. 11. Přátelské
posezení
a Výstava
24. 12. Vánoční svícení
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

Malšická škola na konci roku 2020
Když jsem byl před měsícem
vyzván, abych jako každý rok
přispěl do želečského zpravodaje se zprávou o pokračující spolupráci malšické školy
a želečských žáků, netušil
jsem, jaký obsah bude mít.
Oznamuji vám, že po necelých
osmnácti letech odcházím
z malšické ředitelny, ke dni
31. října 2020 jsem byl paní
starostkou dočasně uvolněn
na svoji žádost z funkce ře-

ditele, abych se mohl naplno
věnovat práci ve vedení Jihočeského kraje. Píšu to proto,
že po celých těch 18 let jsem
považoval za jeden z nejdůležitějších úkolů budovat dobré
vztahy právě s rodiči a žáky
v Želči, mnozí jste i nabídky
získat základní vzdělání právě v Malšicích využili. Přestože
je naše škola naplněna natolik, že mezi našimi 250 žáky
je menší počet vašich dětí

(musíme přednostně přijímat
ty malšické), pořád Želečáci
a Bezděčáci tvoří početnou
skupinu. V současné době distanční výuky také oni čerpají
vědomosti pomocí našeho
systému online výuky. Musím poděkovat za spolupráci
želečským a bezděčským rodičům, bez nich bychom to
nedali.
Děkuji panu řediteli Petru
Cábovi, že jsme mezi škola-

mi vytvořili vztah, který nebyl
založený na konkurenci, ale
na spolupráci. Důkazem jsou
společné projekty a soutěže.
Přeji si, aby tyto vazby pokračovaly i v budoucnu.
Nakonec musím poděkovat
i vedení Želče, pan starosta Ladislav Stejskal i místostarosta
Luboš Rypáček vždy naší spolupráci přáli a podporovali ji.
Přeji všem hlavně zdraví.
Mgr. Pavel Klíma
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Včelařské postřehy
Vážení čtenáři, jako každým
rokem mají i letos včelaři
nejnáročnější období za sebou. Nastala doba, kdy je
možné bilancovat letošní
rok, jak byl úspěšný, co se
nám podařilo i co se nám
nepodařilo. V zimním období ale práce pro včelaře zcela nekončí. Je nutné přetřídit
souše, nepotřebné vyvařit,
vosk odeslat ke zpracování na mezistěny, kontrolovat stav včelstev, provádět
zimní léčení včelstev, odběr
měli, účastnit se vzdělávacích akcí, opravit a vyčistit
rámečky, souše pro další
použití ošetřit proti zavíječi voskovému a ochránit je
před různými škůdci.
Letošní rok byl pro naši základní organizaci včelařů rokem
volebním. Volil se nový výbor
základní organizace, kontrolní
komise, důvěrníci pro jednotlivé obce a zdravotní referent.
Pro vaši informaci uvedu alespoň členy výboru pro případ,
že byste se chtěli s některým
z nás kontaktovat. Předsedou
byl zvolen přítel Podlaha František, místopředsedou Šimák
Milan, jednatelem Rejlek Václav a pokladníkem Machander
Miroslav. V případě, že byste
měli zájem o členství v naší
organizaci, nebo měli zájem
o informace ohledně včelaře-

ní, je možné některého z členů
výboru kontaktovat.
Chtěl bych vás ještě, jak již
jsem uvedl v úvodu, poinformovat, jaký byl skutečně
letošní rok. Počet včelařů se
zvýšil v letošním roce o jednoho člena na 41. Počet včelstev se během roku mění. Nejnižší je vždy na jaře a nejvyšší
na podzim. K prvnímu únoru
měla naše základní organizace 231 včelstev a k prvnímu
září 253 včelstev. Je to způsobeno tím, že v zimních měsících dochází k úhynu včelstev
a během jarních a letních
měsíců se stavy navýší z rojů,
vytvořením si oddělků nebo
nákupech od jiných chovatelů. Příčinou poklesu stavů
v podzimním a zimním období bývají nejčastěji nemoci
včelstev, zejména varroáza (tj.
roztoč), mor včelího plodu,
jsou-li včelstva na podzim
slabá, mohou být vyloupena zlodějkami, ale i z jiných
příčin. Úhyny včelstev do 10
procent znamenají pro včelaře určitou ekonomickou
ztrátu, ale v následujícím roce
lze stavy z vlastních zdrojů
bez problému doplnit. Jsou-li ztráty včelstev vyšší, většinou trvá dva i více roků, než
se dostane na původní stavy,
a ztráta ekonomická se přenáší do více roků.

Vývoj letošního včelařského
roku byl zjara celkem příznivý.
Přechod do jara byl plynulý. To
se projevilo i v rychlém rozvoji včelstev. Kdo si nepohlídal
rychlý rozvoj, tomu došlo k vyrojení včelstev. První snůška
byla z hlediska množství průměrná. Poměrně vlhký červen a začátek července měly
pravděpodobně za následek,
že druhá snůška již byla velmi
malá. Od půlky července již
pro včely nebyla žádná pastva, muselo se přistoupit koncem července až začátkem
srpna ke krmení včelstev, aby
se včelstva do zimy dostala
do síly. Zdálo se, že včelstva
půjdou do zimy v dobrém stavu. Ale jak říká jedno přísloví,
nechval dne před večerem.
Virová nákaza nám včelařům
neumožňuje se scházet a informovat se o stavu. Informace
si musíme předávat pomocí
telefonu a e-mailu. Podle zpráv
od některých členů dochází

v podzimních měsících k zvýšenému úhynu včelstev, který bude u některých včelařů
i více jak padesát procent. Tak
jak nás lidi trápí coronavirus,
s podobným problémem se
potýkají i včely. Dojde-li z nějakého důvodu k oslabení včel,
jsou napadány viry, včely se při
oslabení jim nedokáží ubránit,
začnou se chovat iracionálně,
opouštějí úl, vynášejí zásoby
a venku hynou. Spouštěcím
faktorem často bývá právě varoáza, ale mohou to být i jiné
příčiny, například postřiky, které oslabí jejich imunitní systém.
Poslední roky nejsou pro včelaření u nás ty nejlepší podmínky, ale včelaři chovají včely
se zaujetím, láskou a je jen
málo včelařů, kteří by se chtěli
této činnosti vzdát. Na závěr
bych chtěl popřát všem čtenářům hodně životního optimismu a včelařům hodně elánu
v jejich práci.
Václav Rejlek

Vytápíte peletami?
Norma nestačí, požadujte certifikaci

S nadcházející zimní sezónou
je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou roste
i nabídka a pelety nabízí celá
řada výrobců. Spotřebitel by
měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma
ČSN EN ISO 17 225-2 je pro
výrobce pouze technickým
doporučením a není právně
závazná. Osvědčení o kvalitě
je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrob-

ce na počátku výroby dodá
do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná
část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu,
skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky
1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou
na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality
a číslem licence. Pokud jsou
pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v doda-

cím listu. Zatímco tuzemská
výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší
jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus®
jen 77 %. Nekvalitní pelety
mohou poškodit kotel, snížit
jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí.
Nákup levných pelet proto
nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při
volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru
kvalitního paliva řídit, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce

domů, dotace pro energeticky
úsporná opatření apod.) se
do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580
nebo emailem na eccb@eccb.
cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České
Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského
kraje.
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FOOTFEST 2021 – LETNÍ FESTIVAL
V ŽELČI SE BUDE KONAT
VE DNECH 16. – 17. 7. 2021
V roce 2020 měl proběhnout
již 16. ročník tradičního letního festivalu, který spojuje
hudba, fotbal a další kulturní
doprovodný program. Kvůli
situaci ohledně corona viru
byl festival, stejně jako většina dalších, odložen na rok
2021. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti a line-up
je zachován. Na své si přijdou
vyznavači rocku, punku i dalších hudebních stylů.
Mezi již zveřejněné kapely patří Monkey Business,
Doga, UDG, Anna K., Poletíme?, Tři sestry, Skyline, Trauntenberk, Mňága
a Žďorp a další. Součástí
festivalu bude opět již tradiční fotbalový turnaj Želečský pohár, který proběhne
v sobotu 17. července. K dispozici bude opět stanové
městečko a chybět nebude
ani oblíbená festivalová seznamka!

Vstupenky budou opět
k zakoupení na našem e-shopu (https://www.footfest.cz/obchod/), nebo
v kamenných prodejnách:
•
Restaurace Na Staré – Želeč
•
Hotel Relax Drs
•
Planá nad Lužnicí – Trafika,
Obchodní centrum Maga
•
Soběslav – Cyklosport
•
Bechyně – Genecar autodíly
•
Garage Tábor
•
Café Atlantis Tábor
•
Chýnov: Drogerie – Strakatá
Cena vstupenek: 850 Kč permanentka, 550 Kč pátek,
550 Kč sobota.
Sledujte nás na facebooku
a instagramu, kde najdete
aktuální informace.
www.footfest.cz

Želečský spolek

Letošní rok, co se týče akcí pro
děti, nebyl nakloněn k uskutečnění všech akcí, které jsme
na tento rok připravovaly.
Přes veškerá opatření a vládní nařízení se nám v tomto
roce povedlo udělat dvě velké
akce. Tradiční Karneval, který
se konal v březnu, a Rozloučení s létem jsme si všichni užili
v září.
Jelikož jsme dotaci nemohli
využít na pořádané akce, využili jsme ji na nákup nových
kostýmů, paruk, venkovních
hraček a materiálu na tvoření,
takže se máte na co těšit.
Sledovat nás můžete na https://www.facebook.com/
zelecsky.spolek, kde najdete

veškeré aktuální dění, reporty
z pořádaných akci a fotografie.
Pokud nám to situace dovolí,
rády bychom v prosinci zorganizovaly ještě vánoční dílnu.
Doufám, že v následujícím
roce bude situace pro veřejné
akce příznivější a 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.
Dagmar Lanžhotská

Galerie Malšice v roce 2020

Jsem rád, že i v roce 2020 jste si
mnozí z vás našli cestu do Galerie Malšice. Přes těžkou situaci
se zavřenými výstavami se nám
podařilo uspořádat čtyři vernisáže. Sice jsme improvizovali,
např. malířka Cecilia Chiavistelli
opravdu nemohla přijet. Přesto
jsme nabídli postupně výstavy
malířů Jana Sternecka, Pavla

Klímy, obrazy výtvarné skupiny
KOSA či grafiky Petra Palmy.
Na rok 2021 máme domluvené
termíny s pěti umělci. Držme si
palce, ať se uskuteční. To totiž
bude znamenat, že už je lépe.
Vše podstatné sledujte na webu
www.galerie.malsice.eu
Za Galerii Malšice vás
srdečně zve Pavel Klíma
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ÚSPĚŠNÝ ROK TÝMU G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

I přes to, že nám tento rok příliš nepřeje, co
se týče epidemiologické situace a pořádání závodů, tak i tak G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ nasbíral mnoho cenných
úspěchů, medailí a najetých kilometrů.
Jako každoročně se všichni členové týmu
zúčastnili tradiční Novoroční vyjížďky,
kterou vždy pilně připravují z pozice pořadatele. Novoroční vyjížďky se mohou
zúčastnit nejenom členové týmu, ale také
široká veřejnost. Vždy se objede krátký
okruh, který zvládne opravdu každý, a zakončí se posezením s příjemnou atmosférou. Protože ne nadarmo se říká, „Jak
na Nový rok, tak po celý rok.“
Další společnou akcí, kde se všichni sešli, bylo soustředění na konci ledna
na šumavském Zadově, kam tým zavítá
opravdu každý rok, a na které vždy hezky
vzpomíná. Každý si zde vyzkouší, jaké je
to jezdit na běžkách, protože to je důležitá součást přípravy všech cyklistů v zimním období, ale také opráší sjezdové lyže
nebo snowboard. Nesmí chybět ani ranní
rozcvičky, spousta dobrého jídla a společných kamarádských aktivit.
A protože tým G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ si velice pochvaluje
šumavské zázemí, tak Zadov navštěvuje i v srpnových dnech, kdy sem zavítá
na soustředění pro přípravu na horských
a cyklokrosových kolech. Všichni sem jezdí
velice rádi, protože tu zažívají pohodovou
atmosféru plnou různorodých aktivit. Den
začíná společnou ranní rozcvičkou před
vydatnou snídaní, poté následuje lehký
odpočinek a už se vyráží na lyžařský stadion Churáňov u Olympie, kde se trénuje
technika na cyklokrosové závody. Cyklokrosový trénink zahrnuje správné seskakování a naskakování na cyklokrosové kolo,
pomalou jízdu na místě, techniku zručnosti, starty, nebo ovládání kola v zatáčkách.
Ke konci každého tréninku se jezdí závod
na čas, kde si závodníci měří své síly v závodním tempu. Po obědě mají všichni nárok na pořádný odpočinek, aby nabrali síly
do další části tréninku, kde si vymění kola
z cyklokrosových za horská. Celé odpoledne pak tráví děti na horských kolech, kde
projíždí šumavskou krajinou plnou zvlněného terénu. Po večeři se pak všichni sejdou u jednoho stolu a vykládají si veškeré
příhody a zážitky, které se odehrály.
A to nejlepší nakonec – závody plné
úspěchů!
Týmu G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ se dařilo na Šumavském poháru
MTB, kde si na Zadově v kategorii nábor
8–9 let dojel Tobiáš Zavadil pro krásné
páté místo. V Prachaticích tým dosáhl
na bednu díky Tobiášovi Zavadilovi, který
vybojoval v kategorii nábor druhé místo
a Mikuláš Zavadil v kategorii předžáci

10–11 let hezké páté místo. Konečným
závodem byl závod v Horní Plané, kde
Tobiáš i Mikuláš přivezli dva cenné kovy.
A to vítězství, které si zasloužil Tobiáš Zavadil, a třetí místo Mikuláš Zavadil. Oba
chlapci tak dosáhli v celkovém žebříčku
krásné pozice. Tobiáš Zavadil ovládl celý
Šumavský MTB pohár a jeho bratr Mikuláš Zavadil skvělé čtvrté místo.
Českého poháru TOI TOI CUP v cyklokrose se účastnili dva borci, kteří i přes nepříznivé podmínky vybojovali krásná místa.
V Mladé Boleslavi v kategorii mladších
žáků dojel Mikuláš Zavadil pro nádherné
14. místo a ve starších žácích Erik Tóth pro
48. místo. Další, a to také poslední cyklokrosový závod, který se mohl uskutečnit, byl v Holých Vrších, kde je trať velmi
těžká a spravedlivá. Na této trati panovaly opravdu náročné podmínky, protože
celé dva dny pršelo. Ale kluci se nevzdali
a vybojovali stejné umístění jako v předchozím závodě v Mladé Boleslavi. Těmto
chlapcům velmi gratulujeme.
Jediná série závodů, která se uskutečnila
až do konce, byla série Jihočeského MTB
poháru. Zde jsou zobrazeny celkové výsledky, které tým G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ vybojoval:
1. místo Zavadil Mikuláš v kategorii 7–9
let
2. místo Zavadil Tobiáš v kategorii 7–9
let
10. místo Tóth Erik v kategorii 10–12 let
56. místo Tóthová Sára v kategorii 7–9 let
5. místo Švec Přemek v kategorii 13–14
let
6. místo Podzimek Ondřej v kategorii
15–18 let
22. Pícha Josef v kategorii 40–49 let
5. místo Lintner Pavel v kategorii 50
a více let
Několika závodů se zúčastnili Břenda Milan a Kukla Jan Frank. Dále pak o umístění na krátkých tratích závodili Rozev Filip,
Mikula Petr a Švec Jan.

Díky pandemii se v TBC Sérii konaly prozatím jen dva závody. O celkové první
a druhé místo bojují bratři Zavadilové,
o desáté až dvanácté místo Erik Tóth
a Přemek Švec a o desáté až čtrnácté místo Ondřej Podzimek.
Moc děkujeme všem našim sponzorům
a těšíme se na další úspěšný rok, který,
doufáme, bude už jen plný zdraví!
Martin Švec
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Volejbalové ozvěny
Rok 2020 byl i pro naše ženské volejbalové družstvo jiný
než předešlé roky. Místo celoročních pravidelných tréninků
jsme hrály převážně jen v letních měsících na venkovním
sportovišti. O to více jsme si
volejbal dvakrát týdně užívaly.
V sobotu 19. září 2020 jsme
se zúčastnily volejbalového
turnaje v Dražicích. Turnaje
se zúčastnilo sedm družstev.
Dvě byla z Týna nad Vltavou,
dvě z Dražic, dvě z Bechyně
a jedno ze Želče. Pod vedením
kapitánky Jarky Kaislerové se
ve hře vystřídaly Marie Hrdinová, Šárka Hrušková, Jolana
Švecová, Karolína Marečková,
Anetka Rypáčková a Markéta Bicerová. Všechny zápasy
jsme si naplno užily a dařilo

se nám držet krok i s mladšími a zkušenějšími hráčkami.
Velký obdiv sklidila nejstarší hráčka turnaje, která byla
z našeho týmu, a i díky ní jsme
vybojovaly krásné druhé místo. První místo získaly Dražice
a na třetím místě se umístilo
jedno z družstev z Týna nad
Vltavou. Turnaj se odehrával
ve venkovním areálu za příznivého počasí. Skvělá atmosféra
panovala po celou dobu trvání
turnaje, a to hlavně díky pořádajícímu týmu z Dražic, který
zajistil nejen výborné pohoštění, ale i doprovodný program. Poděkovaly jsme Dražícím za příjemně strávený den
a za pozvání na turnaj v roce
2021 a doufáme, že budeme
zase moci naplno trénovat.

Jóga pro všechny
Trápí Vás bolavá záda, jste pod tíhou stresu
a rádi byste se naučili správně dýchat?
Hned, jak to půjde, cvičíme dál 😊
Kdy: každou středu od 18:15 do 19:45
Kde: tělocvična u OÚ Želeč
(každý čtvrtek ve škole v Hlavatcích od 17:45
do 19:15)
S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Volejte na tel: 731 584 824.

Za volejbalový tým Jarka Kaislerová

Cvičení s Majkou
Máte chuť vyrazit na cvičení, díky kterému
se vám zpevní postava?
Stačí si vzít pohodlné sportovní oblečení
a podložku.
Hned, jak to půjde, cvičíme dál 😊
Kdy: každé pondělí od 19:30 do 20:30
Kde: tělocvična u OÚ Želeč

Kristýna Topinková
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