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Zpravodaj pro Želeč a Bezděčín

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás opět po
roce pozdravil na stránkách
obecního zpravodaje U nás.
Pokusím se v krátkém přehledu zhodnotit letošní události
a předestřít záměry obce pro
příští období.
Tuším, že mnozí stálí autoři
příspěvků, především z řad
členů našich spolků, budou
v letošním roce těžko hledat
zajímavá témata, neboť spolkových akcí se vinou covidu
nekonalo mnoho. Po jarním
lockdownu přišlo vcelku běžné léto a všichni jsme doufali,
že se život v naší obci vrátí do
svých zajetých kolejí. Ale nestalo se tak úplně.
V červenci proběhl 15. ročník
setkání s dechovkou a na konec listopadu jsme plánovali
tradiční setkání seniorů z naší
obce. Bohužel, pandemická
situace se na podzim opět
výrazně zhoršila a vyvstala
i nová vládní opatření. Vnitřní
společenské akce nejsou vyloženě zakázány, ale nepřipadalo nám vhodné ani bezpečné,
sezvat nejohroženější skupinu
obyvatel do uzavřeného prostoru. Přestože většina z nás
je patrně očkovaná, riziko
nákazy nelze zcela vyloučit,
a tak jsme k naší velké lítosti oblíbené setkání seniorů
v letošním roce opět zrušili.
Doufám jen, že příští rok se již
bude odvíjet v klidnějším čase
a dočkáme se letos rušených
spolkových akcí a možná i nastudování nové hry od našich
divadelníků.
Prioritní investiční akci letošního roku představovala stavba
domu s pečovatelskými byty
v areálu bývalého zámeckého
parku. Po podzimních a jarních

karanténních opatřeních se ocitl celý projekt v mírném skluzu,
ale nemyslím si, že termín dokončení a předání hotového
díla bude nějak zásadně ohrožen. V současné době stavební
ﬁrma provádí montáž střešní
konstrukce a také se již naplno rozběhly práce na vnitřních
instalacích. V příštím roce můžeme tedy očekávat dokončení
budovy s pečovatelskými byty,
včetně provedení nezbytných
zahradnických úprav a pokládky mlatových cest. Předpokládám, že někdy v jarních
měsících roku 2022 budeme
oslovovat žadatele o přidělení
bytu (nyní máme 27 žádostí)
a poté bytová komise na základě předem stanovených kritérií
rozhodne o přidělení bytových
jednotek. Pro všechny žadatele o byt, ale i pro širokou veřejnost plánujeme prohlídku
dokončených vzorových bytů,
aby jejich představa nabyla reálné podoby.
Další plánovanou investicí
letošního roku byla oprava
místních komunikací v Bezděčíně, při které došlo k vyrovnání a položení nové vrstvy
asfaltového betonu u všech
komunikací ve vlastnictví
obce. Stavbu na základě výběrového řízení ve velmi dobré
kvalitě provedla ﬁrma Strabag
a.s. za cca 2 mil. Kč.
V Bezděčíně v příštím roce
zahájíme výstavbu čistírny odpadních vod. Do konce března
musíme předložit na Ministerstvo zemědělství požadované
podklady k žádosti o poskytnutí státní ﬁnanční podpory
a doklady z výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Vlastní
stavební práce budou násled-

ně zahájeny do poloviny roku.
Celková doba realizace zatím
není vymezena, ale odhadem
se může pohybovat okolo
dvanácti měsíců. Chystám se
svolat schůzku s místními občany a podrobněji je informovat o navržené technologii čištění odpadních vod a nutném
rozsahu stavebních prací.
Také projekt výstavby relaxačního centra je hotový a získal
i platné stavební povolení.
Tento objekt je situován poblíž
domu s pečovatelskými byty
a bude teplovodem napojen
na nyní realizovanou výtopnu.
Výkon kotelny na dřevní štěpku je již dimenzován tak, aby
zvládl vytápět oba sousední
objekty, a to včetně ohřevu
bazénové vody. V lednu příštího roku podáme žádost do
Krajského investičního fondu
a v případě jejího schválení
bude nezbytné přidělenou
dotaci v daném roce také prostavět. Pokud vše půjde podle
plánu, je reálné celou akci dokončit na podzim roku 2023.
V případě neúspěšné žádosti
na koﬁnancování bude muset o dalším postupu jednat
a rozhodnout zastupitelstvo
obce.

Nezastavila se ani příprava
dalších projektů, které zamýšlíme prosadit a uskutečnit v následujících letech. Byla
podána žádost o dotaci na
revitalizaci rybníka Obecní
v Bezděčíně a zpracovává se
dokumentace na odbahnění
a opravu hráze rybníka Dubický v Želči. Také příprava rekonstrukce ulice v Paďousích
je před dokončením a v příštím roce už očekávám vydání
stavebního povolení. Finalizuje rovněž projekt tlakové kanalizace pro severovýchodní
část obce v Želči a prodloužení vodovodu a kanalizace
v Želči i Bezděčíně.
Snad se mi podařilo shrnout
vše podstatné a důležité, co
nám dobíhající letošní rok přinesl a nastínit výhled a záměry
obce pro další období.
Děkuji také všem autorům textů za čas, který věnovali psaní
svých příspěvků do letošního
vydání zpravodaje U nás.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, poklidný zbytek podzimu
a mnoho zdraví, štěstí i osobních úspěchů v nadcházejícím
roce 2022.
Ladislav Stejskal,
starosta obce
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Najdete nás na facebooku Obec zajištuje svoz
turních akcích v naší obci, tříděného odpadu
Na podzim letošního roku
jsme nově spustili facebookovou stránku naší obce. Na
adrese www.facebook.com/
obeczelec bychom Vás rádi
v budoucnu informovali především o plánovaných kul-

případně o jiných významných
událostech.
Budeme rádi i za Vaše náměty na obsah, který by na naší
stránce neměl chybět – v takovém případě pište na rypacek@
obeczelec.cz.
Tak neváhejte, sledujte, sdílejte a samozřejmě lajkujte ᄨ
Děkujeme
Luboš Rypáček

Kam za správnými
informacemi?
Mnozí z vás si jistě povšimli, že
od ledna zajišťujeme svoz tříděného komunálního odpadu
ze sběrných nádob. Reagovali
jsme tak na stále se razantně
zvyšující náklady za svoz, minimální konkurenční prostředí
mezi svozovými ﬁrmami, ale
také na opakující se stížnosti občanů na často přeplněné sběrné nádoby, převážně
u plastu a papíru. Zastupitel-

stvo obce již v červnu loňského roku schválilo nákup nového svozového nákladního
vozidla s hydraulickým jeřábem a později také dovybavení sběrného dvora o velkoobjemové kontejnery. Věřím, že
nově nastavený systém svozu
přispěje i k lepšímu třídění komunálního odpadu a pořádku
okolo sběrných nádob.
Ladislav Stejskal

Podpořili jsme obec
Hrušky
Množí se nám situace, kdy
občané hledají informace
v různých vyhledávačích (seznam-ﬁrmy, centrum apod.)
o provozní době sběrného místa a úředních hodinách obecního úřadu. Na těchto stránkách

nemusí být informace aktuální,
proto prosíme, sledujte oﬁciální webové stránky obce www.
obeczelec.cz, případně se zaregistrujte na www.obeczelec.
hlasenirozhlasu.cz.
Děkujeme

V souvislosti se vzniklými
škodami na Jižní Moravě
způsobené řáděním tornáda
v červnu tohoto roku, jsme se
rozhodli podpořit obec Hrušky, která patřila k nejvíce zasaženým oblastem. Z obecního
rozpočtu byla uvolněna částka 100.000,- Kč, kterou jsme
odeslali přímo na transpa-

Vážení Želečáci, Bezděčáci,
musím vám poděkovat za
podporu, které se mi dostalo ve vaší obci v posledních
parlamentních volbách. Nejen úspěch koalice SPOLU,
ale i osobní preference právě
u vás jsou velikým závazkem.

Přestože již brzy představím
novou poslaneckou kancelář v Táboře, považuji vás za
sousedy, proto upřímně říkám všem bez rozdílu politické preference: Jsem jediným
táborským poslancem, proto

jsem připraven se s vámi sejít i mimo oﬁciální prostory
a pokusit se řešit vaše problémy.
Těším se na spolupráci.
Pavel Klíma,
Váš táborský poslanec

rentní účet této obce. Děkujeme všem, kteří jste pomáhali
s námi!
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Fond podpory a rozvoje bydlení
– 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
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 v KÚ Želeč a KÚ
Bezděčín

Úvěr lze využít na:
• nástavbu a vestavbu nové
bytové jednotky
• rozšíření stávajícího bytu
o další místnosti
• opravu pláště domu – zateplení 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
Více informací vč. žádosti o úvěr naleznete na www.
obeczelec.cz/obecni-urad/
informace-ou

Obec spustila nový systém komunikace s občany
Novinkou letošního roku je
nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, který bude
přinášet informace o aktuálním dění v naší obci pomocí
mobilní aplikace, e-mailem,

nebo SMS zprávami (viz letáček). Po stažení mobilní
aplikace, případně přihlášení
k odběru hlášení, se vám již nemůže stát, že nezískáte důležité informace např. o přerušení

dodávky vody, elektřiny, nebo
se nedozvíte o chystané kulturní akci. S registrací k odběru hlášení vám rády pomůžou
pracovnice obecního úřadu.
Zároveň nadále zůstává plně

funkční i původní bezdrátový
veřejný rozhlas, který má však
své technické limity a nedokáže plně pokrýt kvalitním zvukem celé území obce.
Ladislav Stejskal
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Přehled o čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2021
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

Schválený
rozpočet

Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

Výsledek od
počátku roku

3 400 000

3 400 000

2 219 209

80 000

80 000

111 397

330 000

330 000

388 553

2 500 000

3 049 000

3 231 464

92 340

92 340

7 000 000

7 000 000

6 897 192

16 700 000

16 700 000

9 438 220

Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

Rozpočet po
změnách

15 000

15 000

8 040

200 000

200 000

199 619

11 000

11 000

10 000

Poplatek z pobytu

3 000

3 000

704

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 000

2 000

1 688

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

10 000

10 000

6 925

Správní poplatky

20 000

20 000

12 110

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

100 000

100 000

97 312

Daň z nemovitých věcí

896 000

896 000

719 239

81 000

81 000

82 729

278 949

288 572

219 000

193 660

191 013

191 013

26 907

26 907

300 000

842 000

789 581

60 000

60 000

56 100

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

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

219 000

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Pěstebí činnost
Ubytování a stravování
Pitná voda

42 000

42 000

33 500

279 000

279 000

177 509

Činnosti knihovnické

1 000

1 000

900

Rozhlas a televize

1 000

1 000

0

Zájmová činnost v kultuře

25 000

25 000

2 000

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

23 000

23 000

14 900

1 200 000

1 200 000

1 082 576

490 000

490 000

213 643

20 000

50 000

39 640

140 000

140 000

117 308

2 000

2 000

257

50 000

464 000

456 508

360 000

360 000

1 344 859

0

0

-1 344 859

34 560 000

36 684 209

27 201 313

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

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
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Pěstební činnost

450 000

450 000

312 092

Celospolečenské funkce lesů

100 000

100 000

92 376

2 600 000

3 012 000

2 867 300

100 000

159 000

155 370

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy

15 000

15 000

0

Pitná voda

100 000

100 000

75 922

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

300 000

451 000

413 599

60 000

70 000

65 456

1 800 000

1 826 907

1 826 907

Hudební činnost

20 000

20 000

20 000

Činnosti knihovnické

70 000

70 000

34 014

200 000

200 000

175 908

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

50 000

50 000

18 356

Rozhlas a televize

25 000

25 000

23 983

Zájmová činnost v kultuře

500 000

500 000

344 938

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

550 000

550 000

256 389

1 100 000

1 100 000

855 122

Ostatní sportovní činnost

235 000

235 000

235 000

Využití volného času dětí a mládeže

260 000

260 000

260 000

Ostatní zájmová činnost a rekreace

220 000

220 000

220 000

Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy

Ostatní záležitosti kultury

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Podpora individuální bytové výstavby

0

300 000

300 000

Bytové hospodářství

650 000

650 000

438 359

Veřejné osvětlení

300 000

300 000

221 812

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3 600 000

3 650 000

3 172 921

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 900 000

2 670 000

2 377 970

50 000

50 000

35 025

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

850 000

850 000

849 826

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

150 000

150 000

62 000

30 000 000

30 000 000

8 621 860

Ochrana obyvatelstva

26 000

26 000

0

Krizová opatření

55 000

55 000

31 447

0

100 000

100 000

26 000

26 000

0

200 000

200 000

67 023

1 680 000

1 680 000

1 431 140

0

60 000

4 754

Prevence vzniku odpadů

Domovy pro seniory

Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do PS
Činnost místní správy

1 400 000

1 520 000

1 209 927

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

20 000

20 000

14 050

Pojištění funkčně nespeciﬁkované

40 000

40 000

36 059

360 000

360 000

1 344 859

0

0

-1 344 859

Ostatní ﬁnanční operace

20 000

112 340

-241 909

Finanční vypořádání minulých let

23 000

23 000

22 294

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

50 105 000

52 256 247

27 007 291

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Konsolidace výdajů (převody mezi fondy a běžnými účty)
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Hospodaření v obecních lesích
Hospodaření v lesích obecně
a také v lesích OÚ Želeč má
dvě základní činnosti: práce
pěstební a práce těžební, včetně úklidu vytěžených ploch.

Dub letní
V roce 2021, stejně jako v několika létech předešlých, nebyla prováděna těžba plánovaná, ale jen těžba vynucená
přírodními vlivy. Také letos se
dařilo lýkožroutu smrkovému
(kůrovci), který si nevybíral
a decimoval smrkové porosty
v předmýtním i mýtním věku.
Jeho invaze tentokrát nastoupila až v pozdním létě, kdy
vysoké teploty a suché období přálo jeho množení. To
po celkem dešťově příznivém
jarním období nebylo očekáváno, neboť při dostatečném
proudění mízy do korun stromů se brouk ve vyvrtaných
otvorech tzv. utopí. Skutečně
v těchto měsících byl výskyt
napadených smrků ojedinělý, zvládnutelný. V měsících
srpen a září však nastoupilo
druhé kůrovcové rojení, které
si v našich porostech vynutilo
rychlý zásah. Nevelká plocha
poškození se vyskytla v oddě-

lení Za Lumhárkem, kde bylo
vytěženo 60 m3. Nejrozsáhlejší
potřeba těžby se vyskytla ve
dvou smrkových porostech
v oddělení Jitra u Bezděčína.
Díky těžařské ﬁrmě Kupka byly
práce včas zahájeny, avšak
potřeba zásahu se rychle rozšiřovala. V průběhu prací pan
Kupka sdělil, že les „hoří“ před
očima. S pomocí jeho výkonné mechanizace však došlo ke
včasnému zásahu a k vyvezení dřevní hmoty v celkovém
objemu 615 m3, z toho výřezy
pilařské kulatiny vydaly 460 m3,
ostatní hmota je uložena na
skládce a připravena ke štěpkování na palivo pro obecní
objekty. Zásluhou odborného
lesního hospodáře Miroslava
Pešičky se podařilo kulatinu
obratem prodat. Dosavadní
skepse byla částečně vyvážena
výrazně zvýšenou cenou dřeva.
Po těžbě vznikly velké holiny,
které bude potřeba uklidit
a připravit k jarní výsadbě.
Na Jitrech-Zadní obec vznikla
plocha 7000 m2, v části za Kostelní cestou plocha 62500 m2.
Práce spojené s osekáváním
větví a jejich odvozem pracovníci obce již zahájili. Spalování nevyužitelného klestu

Javor Klen

Dub červený
započne po promočení půdy
a s nástupem příznivých povětrnostních podmínek.
Důležitou součástí péče o les
je pěstební činnost. Na té se
letos podíleli výhradně pracovníci obce. V prvních jarních
dnech prováděli vylepšovací
výsadbu borovice v oplocence
Jitra-trojcípá paseka a v oplocené části Bílá Hlina. Následně,
v odrostlých porostech smrků
prováděli strojní vyžínání trávy.
V založených porostech dubů,
buků a javorů bylo prováděno
jen ruční ožínání, při kterém je
zabezpečeno minimální poškození sazenic a zároveň je možno uchránit vyrůstající druhy
plnící mimoprodukční funkci
lesa, tedy významné pro užitečný hmyz, ptactvo a drobná
zvířata. V našich oplocenkách,
mezi cílovými druhy, naleznete jednotlivě rostoucí třešeň ptačí, lísku obecnou, hloh
obecný, lípu srdčitou, jeřáb
ptačí, vzácný jilm horský, habr
obecný, hrušeň planou i jiné
druhy. Ručním ožínáním lze
též uchránit hmyzosnubné byliny, např. komonici lékařskou,
diviznu velkokvětou nebo starček hajní.
Rokem 2020 skončil desetiletý
lesní hospodářský plán a od

roku 2021 začínáme plnit plán
na další decennium. Ačkoliv se
v minulých létech opakovaně
vyskytovaly velmi nepříznivé
přírodní vlivy (sucho, vichřice,
kůrovec) dařilo se úkoly průběžně plnit a hlavně včas založit porosty nové. Řada z nich již
prošla fází „zajištění“ a vstoupí
do fáze „prořezávek“. Možno uvést dvě oddělení smrku
v polesí Bílá Hlina a také tam
dvě oddělení dubu letního
a dvě oddělení dubu červeného, dále jedno oddělení dubu
letního a jedno oddělení dubu
červeného, včetně okolního
porostu smrku. V polesí Jitra
u Bezděčína jsou založeny tři

Buk lesní
oddělení smrku, jedno oddělení borovice, jedno oddělení
dubu letního a jedno smíšené oddělení dubu červeného
a jedle. V polesí Hladov (stráň)
se nachází zajištěný porost javoru klen a smrku.
V průběhu měsíce října 2021
prováděla pověřená kancelář
kontrolu (certiﬁkaci) hospodaření a plnění lesního hospodářského plánu. Závěrem
komise vypracovala podrobný zápis s konstatováním, že
k hospodaření v lesích Obce
Želeč nemá připomínek.
LH Ing. František Novotný

Obec Želeč vyhlašuje

výběrové řízení na provozovatele restaurace Na Staré v Želči
Součástí provozního objektu je pivnice, restaurace, kuchyně, souvisejí skladovací,
provozní a sociální prostory,
ubytovací prostory. K dispozici je možnost využívání sálu
a přísálí kulturního domu.

provozní doba, personální
zajištění provozu apod.

Termín pro podání
přihlášek je do 15. 12. 2021

• Kopie živnostenského oprávnění k hostinské činnosti,
resp. uvedení dosavadní
praxe v oboru

Kritéria hodnocení uchazečů
• Praxe a zkušenosti v oboru
• Podnikatelský záměr

Povinné přílohy k přihlášce
• Popis zamýšleného způsobu provozování restaurace – rozsah nabízených
služeb, doplňkové aktivity,

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

Zadavatel – pronajímatel si
vyhrazuje právo
• Zrušit výběrové řízení bez
udání důvodů
• Odmítnout všechny předložené přihlášky

• Vyloučit uchazeče, jejichž
přihlášky nesplnily požadované podmínky
Zahájení provozu se
předpokládá od 1. 3. 2022
Pro bližší informace o pronajímaném provozu, resp. domluvení osobní prohlídky kontaktujte starostu obce Ladislava
Stejskala, tel. 724 188 841, email
stejskal@obeczelec.cz
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Co se událo v Bezděčíně za rok 2021?

Tento rok byl jako všude jinde poznamenán covidovou
situací a proto proběhlo jen
málo akcí ze seznamu, které
jsme chtěli původně uskutečnit.
První větší akce se konala až
koncem srpna. Spojili jsme
dětský den společně s ukončením prázdnin. Děti i rodiče
si užili připravenou zábavu
na místním dětském hřišti
Mančovna, kde jsme k večeru

opekli kýtu a pochutnali si na
sladkostech od Mirky Králíčkové.
Další akcí, kterou jsme plánovali, bylo rozsvícení vánočního stromečku – tuto tradiční
událost jsme ale bohužel museli z důvodu aktuální pandemické situace zrušit. Ze
stejného důvodu jsme museli
i odložit na jaro plánované
prosincové představení divadelního spolku Kapota.

Po celý rok bylo plně využito
dětské hřiště Mančovna pro
malé děti k zábavě a i pro mládež k různým akcím a oslavám.
Stejně tak po celý rok byla využita místní tělocvična s posilovnou. Jsou zde k mání posilovací stroje z místních zdrojů
a pingpongový stůl. Posilovnu
využívají jak děti tak dospělí.
Kdo poslední dobou projížděl
Bezděčínem, určitě si všiml

drobných úprav zeleně v okolí
parku, hasičárny a Mančovny.
Myslím, že tímto se s úpravami ještě nekončí a budeme
rádi, když se nám v příštím
roce povede zrealizovat další
nápady.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC
PŘI ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ
A PŘEJI ŠTASTNÉ
A VESELÉ VÁNOCE
Marcela Novotná
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15. setkání s dechovkou
Želečskému setkání s dechovkou je krásných patnáct let.
Od samého počátku jej pořádá Obec Želeč pro občany
a přátele dechové muziky ze
Želče a okolí. Také letošní, jubilejní, setkání bylo pořádáno
na paměť zakladatelky, bývalé
starostk y
Obce Želeč
Ing. Dagmar Čaňkové, velké
milovnice
lidov ých
písní a dechové hudby. Mimo
jiné příležitosti, pravidelně
zajížděla do Soběslavi na Kubešův festival „Blata se baví“
(později „Kubešova Soběslav),
při kterém byly vysílány kapely k odpoledním vystoupením
na blatských vesnicích, kterých se též s partou kamarádek účastnila. Podle tohoto
vzoru projevila zájem připojit
k této významné kulturní činnosti Želeč, i když je mimo
Blata. Po dohodě s pořadateli
se jí to podařilo. Prvně v roce
2007 hrála u kapličky DH Vysočinka z Humpolce a pak již
každoročně do Želče přijížděly různé kapely jihočeské
i z jiných krajů České republiky. Vždy diváky nadchly
zajímavým programem, vystoupením interpretů, prostě
něčím novým.
Na letošní setkání byla vybrána DH Jihočeští rodáci, kapela
známá z rozhlasu i veřejných
vystupování. V Želči hrála prvně při pátém setkání, následně

při setkání desátém, a tak byla
záměrně objednána i na 15.
jubilejní setkání s dechovkou.
DH Jihočeští rodáci také nahrála několik CD. Jeden z nosičů s názvem „Dvě lásky“ kapela
křtila v Želči při pouťové zábavě v roce 2013. Při pozorném
pohledu zjišťujeme, že kapelu
stále řídí Vojtěch Veselý, avšak
několik muzikantů a zpěváků
se vyměnilo. Výborný dlouholetý zpěvák dechovkových
písní Jan Dvořák (na fotograﬁi
ve žluté vestě) měl být hostem
kapely, avšak z důvodu nemoci se omluvil.
Dechová muzika a její písničky jsou národním bohatstvím.
Jsou napsány od srdce a lidé
jim rozumí. Tmelily národ
v dobách nejtěžších i poklidných. V průběhu minulého
století se bez dechové muziky neobešla žádná zábava
ani ples. Též v současné době
se zájem o dechovou hudbu
nesnižuje, naopak. Dokladem
toho je bezpočetné množství
hojně navštěvovaných festivalů a koncertů pořádaných
v rámci ČR i v našem okolí.
Vedle Želče je možno jmenovat Soběslav, Kardašovu Řečici, Chýnov, Planou nad Lužnicí,
Bechyni, Komárov, Vlastiboř
a jsou i místa další.
Tak jako každý jiný hudební
styl není všeobecný, ale lidovka má určitou magickou
sílu. Bez lidových písniček
se neobejde žádné posezení
s harmonikou a v mnoha případech s českou písničkou na
rtech končí zábavy s moderní
muzikou.

Méně příznivá nákazová situace vyvolaná virem covid-19
způsobila nižší účast posluchačů.
Jestliže v příštím roce nenastanou vážné překážky, Obec

Želeč připraví na měsíc červenec další setkání s dechovkou
v hospodě „Na Staré“.
Přátelé dechové muziky a lidové písničky budete vítáni.
Ing. František Novotný

Přednáška o kronikách
Pro žáky místní školy jsme na
obecním úřadě 25. 6. 2021 připravili přednášku o kronikách.
Děti se dozvěděly základní informace o psaní kronik
a mohly si prohlédnout kroniky obce, kroniky divadelníků

a dalších spolků. Přednáška
byla doplněna o výstavku fotograﬁí z historie pivovaru,
zámku, školy, obecního úřadu,
kina a ochotnického divadla.
Lenka Rejlková
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FOOTFEST 2022: poslední večírek aneb Game Over
Váš letní festival se už po 16. a naposledy vrací na fotbalové hřiště v Želči
Po dvouleté odmlce (kvůli covid-19) se začíná rýsovat 16.
ročník letního hudebně-kulturního festivalu, který se bude
konat ve dnech 15.–16. července 2022. Do Želče se každoročně vrací tisíce hudebních
fanoušků. Na své si i tentokrát
přijdou vyznavači popové,
rockové, metalové i punkové
scény. Dvoudenní festival nabídne opět pestrou škálu kapel
a známých interpretů. Line-up
zůstává stejný. Mezi již zveřejněné kapely patří Morčata na
útěku, Doga, UDG, Anna K.,
Poletíme?, Mňága a Žďorp,
Trautenberk, Totální nasazení
a další. Hlavního headlinera
festivalu pořadatelé zveřejní.
Součástí festivalu bude opět
již tradiční fotbalový turnaj Želečský pohár, který proběhne
v sobotu 16. července. Těšit se
mimo jiné můžete na bohatý
doprovodný program, festivalovou gastronomii i program
pro děti. K dispozici bude opět
stanové městečko a chybět nebude ani oblíbená festivalová
seznamka!

Tento ročník je zároveň ročníkem posledním. Festival
má dlouholetou tradici, proto
všechny zveme, aby si s námi
užili naposledy na želečském
hřišti festivalový zážitek. Veškeré zakoupené vstupenky z předchozích let zůstávají v platnosti.
K zakoupení budou i nadále
jednodenní vstupenky, permanentní nebo VIP a dětské.

• Vstupenky zakoupíte 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

kají nové hrací prvky pro děti
a nějaký výlet.
Veškeré informace můžete
najít na facebooku https://
www.facebook.com/zelecsky.
spolek/. Pokud by Vás cokoli zajímalo, měli jste nápad
nebo připomínku budeme

rády, když nás budete kontaktovat na e-mail simabucinska@seznam.cz nebo na
telefonních číslech 723394683
a 728482576.
Simona Bučinská
a Štěpánka Vandrovcová

O zahájení předprodeje budeme informovat. Vstupenky
můžete využít i jako formu
vánočního dárku.
Sledujte nás na facebooku, instagramu a www.footfest.cz

DĚTSKÝ KLUB JÁJA
Dětský klub Jája je tu pro Vás
každé úterý od 9 do 11:30
v kulturním domě v místnosti
nad hospodou. Od letošního
listopadu můžete přijít i každý
čtvrtek od 9 do 11:30.
V tomto roce jsme do herničky s maminkami nakoupily

nová odrážedla, kočárky, stavebnice a další hračky. Děti si
zde pěkně vyhrají a maminky
si u kávy popovídají.
V červnu jsme s dětmi navštívili dvakrát Jump arénu v Táboře. Děti i maminky si to moc
užily. I v příštím roce Vás če-
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Želeč a myslivost

Opět po roce Vás zdravím
a dovoluji si Vám napsat, jak
jsme prožili nikoliv myslivecký,
ale běžný rok od zpravodaje
ke zpravodaji.
V minulém roce jsem psal, že
doufám že „neklidná doba“ pomine a vše se vrátí do normálu.
Bohužel to bylo pouze zbožné
přání, a tak se opět plno naplánovaných akcí nekonalo.
Stejně jako v každém předchozím, nejenom kovidím, roce
jsme přišli o velké množství
srnčí zvěře na místních komunikacích. Pod koly aut zemřelo
22 kusů srnčí zvěře (o kterých
víme) a 1 divočák. Stejně tak
jsme museli zrušit myslivecký
ples a také tradiční naháňky
na divočáky, lišky a kachní
hon. To jsou negativa, která
nás velmi potrápila, protože
tak, jak jsem se zmínil již vloni,
jsou tyto akce určitým ﬁnančním přínosem pro náš spolek.
Psát a rozvádět tato negativa
se mi moc nechce, protože
se domnívám, že negativního
máte všichni dost ze situace,
která je kolem nás a pak také,
když otevřete jakýkoliv sdělovací prostředek.
Takže nyní raději ta pozitiva
spojená s naší činností! Při individuálních lovech našich členů bylo uloveno dosud 35 divočáků, 9 srnců a 9 lišek. Opět
jsme zakoupili, odchovali a po
ukončení žní vypustili 75 bažantů, tentokrát v příznivějším
poměru pohlaví než vloni, kdy
nám bažantnice i přes naši
žádost dala nepříznivý poměr
ve prospěch kohoutů (samozřejmě nelovíme). Také jsem
v předchozích článcích psal
o tom, že bychom rádi do pří-

rody vraceli koroptev, což se
nám v letošním roce díky obětavosti některých členů podařilo a zakoupili jsme 10 párů
koroptví, které jsme v naší bažantí voliéře taktéž aklimatizovali a postupně vypustili do
želečské honitby. Na této akci
bylo velice příznivé to, že když
byly koroptve umístěny do
voliéry, ozývaly se svým typickým čiřikáním z okolních lokalit zbytky koroptví populace,
která v Želči žije. To, jak tato
akce byla úspěšná, se projeví
v čase budoucím a zejména
na sněhové pokrývce, pokud
nějaká bude.
V letošním roce se nám v měsíci červenci povedlo uskutečnit z loňského roku odložené
předběžné zkoušky barvářů,
kterých se zúčastnilo 7 barvářů se svými vůdci, a také početná skupina příznivců těchto
plemen psů, kteří se na zkoušky přijeli podívat. Byla to také
jediná akce, ze které nám přibylo pár korun na účet. Před
těmito zkouškami proběhla
v želečské restauraci schůze
členů jihočeského barvářského klubu, které se zúčastnilo
cca 50 vůdců barvářů nejenom
z jižních Čech.
V loňském článku jste si mohli
přečíst, že jsme k rybníku Dubice zakoupili mobilní buňku a s velkou radostí mohu
konstatovat, že s výjimkou
zábradlí je dobudována naše
lovecká chata, kterou trefně
nazval dodavatel střechy „Vila
Dubice“. Na této chatě se také
konalo naše tradiční pečení
prasete a také posezení po
předběžných zkouškách barvářů.

Protože jsme v letošním roce
opět zrušili kachní hon, dohodli jsme se, že právě na dubické
chatě uspořádáme poslední leč
s občerstvením po „náhradním
kachním honu na kachny“, což
byly střelby na asfaltové terče
na střelnici v Sedlečku.
Z původních dvou naplánovaných naháněk na černou
zvěř se uskuteční pouze jedna,
a to v prosinci letošního roku.
Pevně věřím, že tuto naháňku

uskutečníme, ovšem nejsem si
jist, že se bude konat tradiční
myslivecký bál v polovině ledna roku 2022.
Když to situace dovolí a bál
bude, rádi Vás na něm uvidíme a také doufám, že už brzy
skončí „neklidná doba“. Za
myslivecký spolek Vám přeji
klidné prožití Vánočních svátků a stejně, jako vloni hlavně
zdraví, zdraví, zdraví …
Jiří Mostecký

Galerie Malšice
Galerie Malšice, stejně jako
všechny kulturní instituce, musela přetrpět covidovou pauzu.
Místo pěti vernisáží jsme uspořádali jen tři. Vrcholem byla jistě podzimní výstava s názvem
VALTEROVI, která přinesla díla
tří potomků slavného malíře
Karla Valtera. Dokonce jsme
vystavili i autoportrét Karla Valtera z roku 1947.
Rok 2022 snad přinese lepší
časy. Postupně nabídneme

koláže Vladimíra Noska, malby
Milana Pokorného, originální
obrazy italské malířky Cecilie
Chiavestelli, bravurní malby
Václava Benedikta a nakonec
tvorbu Hany Masopustové.
Sledujte náš web www.galerie.
malsice.eu, náš FB a přijďte se
podívat, těšíme se na vás.
Za všechny
z malšické galerie
vás zve Pavel Klíma

13

U nás ...

ANI LETOS SE SENIOŘI NENUDILI…

Hlavní činností stodesetičlenného Senior klubu je
vlastivědný zájem spočívající
v poznávání naší vlasti. Z oblíbených zájezdů si jejich účastníci přivážejí již po několik let
zážitky v podobě osvěžení
z přírody a poučení z krás
Česka. Všechny jsou plánovány klubovým výborem, který
má nápadů tolik, že neexistuje obava, kam se vydávat.
I letos nás koronavir ovlivnil
natolik, že jsme poprvé vyjeli až v polovině roku. A to jen
za „humna“ – na soutok Vltavy s Otavou, s vypínajícím se
středověkým Zvíkovem nad
hladinou přehrady, po níž jsme
lodí pluli na zámecký Orlík.
Další cesta mířila do středních
Čech. Navštívili jsme tragicky
zapsané místo v novodobé
historii – památník a areál
v Lidicích. Přes lánský hřbitov

s Masarykovým hrobem jsme
pokračovali do kraje Oty Pavla. Cílem byl jeden z nejkrásnějších našich hradů – Křivoklát, královské sídlo milovníků
lovu. Počátkem prázdnin jsme
trávili dva dny na českém západě – neminuli jsme zámek
v Bečově nad Teplou s relikviářem Sv. Maura, druhou
nejvýznamnější
památkou
po korunovačních klenotech.
Následovala městská památková rezervace Loket s impozantním hradem nad Ohří.
Po kempově strávené noci
v Mariánských Lázních jsme
navštívili šestihektarový park
Boheminium s více jak sedmdesátkou miniatur našich
památek, z nichž nás mnohé
inspirovaly k budoucím poznáváním.
V lázeňském centru nechyběla procházka kolonádou

s čerstvými oplatkami se zastávkou u Zpívající fontány.
Při zpáteční cestě jsme při-

za krajem, který vděčí štědré
přírodě, byla plavba z rodiště
Věstonické Venuše po hladině
Novoměstské nádrže s kulisou Pálavských vrchů. Letošní
poznávací rok jsme ukončili
v Jindřichově Hradci - v gotickém hradu, v muzeu s největším mechanickým betlémem
na světě a v Domě gobelínů.
Že žádnému zájezdu nechyběla dobrá nálada a pěkné
počasí netřeba ani dodávat.
Bonusem letošní bohaté činnosti byl alpský zájezd na
jezerní Königsee a na Orlí
hnízdo s dech beroucím panoramatem, který si účastníci hradili z vlastních zdrojů.
Iniciativně ho připravila a realizovala vedoucí klubu paní
Božena Kadlecová.
Klubový život byl obohacen
dvěma setkáními s živou hudbou, návštěvou vltavotýnského „otáčka“, na němž místní

brzdili u monumentálního
kláštera premonstrátů v Teplé
s úžasnou stotisící svazkovou
knihovnou, druhou největší v Čechách. Uprostřed léta
vedla cesta za poznáním do
Polabí, do kladrubského hřebčína, kde jsme se přesvědčili
o tom, že táhnout císařský kočár nemohl jen tak někdo. Od
„kladrubáků“ jsme popojeli
do nedalekých pohádkových
Žlebů s bohatě zařízenými
zámeckými interiéry. Zpestřením byla procházka anglickým parkem do obory bílých
jelenů. Závěr léta patřil vinorodé Pálavě. Den k návštěvě byl sice krátký, ale přesto
jsme neminuli barokní Valtice
i starobylý Mikulov. Tečkou

ochotníci pobavili Shakespearovým Snem noci svatojánské
a také táborského divadla,
kde naposledy vyhrávala Moravanka.
Závěrem je třeba poděkovat
všem, kteří se na životě klubu
podílejí – všem aktivním členům, pracovitému výboru, táborskému Comettu, želečské
restauraci a v neposlední řadě
Obci Želeč, bez jejíž roční dotace využívané k dopravě bychom činnost těžko rozvíjeli.
Všem čtenářům Zpravodaje
přejeme zdraví a štěstí v následném, nelehkém Novém
roce a vězte, že klubové dveře
jsou otevřeny!
Za Senior klub z.s. Želeč
a Bezděčín Marcel Kříž
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Statistika obyvatel ke dni 10. 11. 2021 – Želeč + Bezděčín

Narozené děti v roce 2021
Šimák Vojtěch
Jirousová Ella
Hňup Adam
Škrábek Jonatan
Kálalová Mia
Šípová Rozárie

Říha Václav
Nápravníková Mia
Křenek Vilém
Rachač František
Pavelková Lorianna
Nevole Jan

Klimešová Karolína
Medek Matouš
Kaisler Oliver
Sládková Amálie
Pavlík Ondřej

Vývoj počtu narozených dětí 2013–2021

Úmrtí
v roce 2021
Čížek Jaroslav
Doudová Anna
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Toulky naší minulostí – proměny zámku

15. 8. 1907 prodal Otto Harrach velkostatek Želeč a Dražičky
Františku Maškovi. Zámek byl v této podobě až do 22. 12. 1927,
kdy velká část zámku shořela.

Začátek demolice zámku v roce 2015. V té době ve vlastnictví
soukromé ﬁrmy.

Podoba zámku v 50. letech. František Mašek převádí velkostatek Želeč na svého prvorozeného syna Václava Maška, který
v roce 1948 odchází do Ameriky. Jeho majetek byl zkonﬁ skován a v roce 1950 proběhla dražba (nebyla veřejně vyhlášena)
veškerého zařízení zámku. Pro obecní kancelář bylo zakoupeno: kůží potažená křesla, rohová lavice, velký obraz Želče
(je na OÚ dosud), dvě skříně na listiny, rozkládací stůl a knihovna.

Vizualizace bytového domu, jehož výstavba právě probíhá
v „zámeckém areálu“. Od 2. 11. 2015 je areál ve vlastnictví Obce
Želeč.

Podílejte se na tvorbě
obecního kalendáře
Líbí se vám každoroční kalendáře s fotkami a pohlednicemi? Pomozte nám tvořit
další ročníky. Vámi zapůjčené
materiály necháme v tiskárně

V době přestavby na internát.

naskenovat a vše vrátíme. Můžete nás kontaktovat na adrese info@obeczelec.cz, nebo
osobně na obecním úřadu.
Děkujeme za pomoc ᄨ

Lenka Rejlková
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Vliv člověka na život včel
Vážení čtenáři,
při zamýšleném výběru téma
o včelách, s kterým bych se
s vámi v letošním zpravodaji
chtěl podělit, jsem nakonec
vybral téma, které je v současné době i v naší organizaci aktuální, tj. vliv člověka na život
včel. Proč je aktuální? V posledních letech stále častěji
dochází k úhynu včelstev, a to
i hromadným. Ne jinak tomu
bylo v uplynulém včelařském
roce i u nás.
Člověk využívá včelí produkty, a to nejen med po tisíciletí. Již ve starém Egyptě jsou
záznamy o využívání včelích
produktů nejen jako sladidla,
ale i v kosmetice a léčení. Ale
nikdy v minulosti nezasahoval
do života včel tak výrazně jako
v současné době. Život včel ať
již samotářek nebo ve společenství se vyvíjel po miliony
let. Tak jak se měnily podmínky
na zemi, tak se jim přizpůsobovaly i včely. Tyto změny byly
pozvolné a včely se jim stačily
přizpůsobovat. V posledním
století dochází vlivem člověka k výrazné změně prostředí
pro včely a ty se jim v tak krátkém časovém období nestačí
přizpůsobovat. Včely se stačí
vývojově přizpůsobovat změnám, které trvají řádově tisíce
let, ale nejsou schopné se přizpůsobit změnám, které trvají
řádově desítky let.
Chtěl bych se o několika vlivech, které zasahují do života
včel zmínit.
Jedním ze zásadních je přenos nemocí, s kterými se včely
v minulosti u nás nesetkaly,
a proto nemají proti nim vyvinutou přirozenou obranu.
Tím, že člověk převáží zboží,
rostliny, ale i zvířata z jednoho konce planety na druhý
zvyšuje riziko přenosu i nákaz do míst, kde v minulosti
nebyly. Typickým příkladem
je i warroa destructa, roztoč,
který k nám byl zavlečen z jiných oblastí, a proti kterému
mají zdejší včely vyvinutou jen
slabou obranu. Důsledkem je
pak enormní zátěž na léčení
proti tomuto roztoči, a nebývá
vždy úspěšné, zvláště když se
k tomu přidá napadení oslabených včel viry.
Další vliv na úspěšnost včelaření má i počet včelstev na je-

den km2. I když se z médií, ale
i odborných zpráv dozvídáme,
jak nám ubývají včely, v žádné
přirozené krajině tak vysoký
počet včelstev na 1 km2 není.
V krajině bez činnosti člověka
se pohybuje počet včelstev
mezi 1–2 včelstvy na 1 km2,
podle vhodnosti podmínek
pro včely. V naší republice
ovšem takovou přirozenou
krajinu nenajdeme. V České republice se chová přes
665000 včelstev. V našem obvodě jsme měli k 1. září letošního roku 223 včelstev v naší
ZO a dalších 40 včelstev z jiných základních organizacích.
Při odhadu asi 10 km2 v naše
obvodě, kolik to asi je včelstev?
Člověk ve snaze získat od včel
co nejvíce medu zintenzivňuje jejich chov. Před sto lety se
pohyboval výnos na včelstvo
kokem 4–5 kg medu, dnes je
to jen v naší organizaci kolem 15 kg, ale nejsou ani výjimky kolem 60 a více kg na
včelstvo. To je dáno tím, že se
zlepšují technické podmínky
pro včelaření, lepší úly které
více vyhovují včelám, více jsou
podporovány ve vývoji, obměna matek, a to má za následek,
že jsou včelstva oproti minulosti výrazně silnější. Tato silná
včelstva jsou ale i zranitelnější
vůči vnějšímu prostředí.
Ve snaze získat co nevyšších
výnosů u plodin se kulturní
krajina za posledních něko-

lik desetiletí výrazně změnila.
A to v neprospěch včel. V minulosti byla krajina pestrá,
včely měly pastvu od časného jara až do pozdního léta.
V současné době převažují
v krajině monokultury, u nás
převážně obiloviny, kukuřice,
řepka a travní porosty. Jedinou plodinou, ze které by
včely mohly získávat nektar je
řepka. Ta ale v našem obvodě
není rovněž zdrojem nektaru
(pravděpodobně v době květu
je do chemického postřiku přidáván i repelent-odpuzovač
hmyzu, aby nedošlo k otravě
včel). Louky a pícniny, které
se v minulosti sušily, se sekly
převážně v květu. V současné
době vlivem změny technologie konzervace a posloupnosti prací se sklízí pícniny před
květem. Používáním chemických postřiků se ničí veškeré
kvetoucí plevele v obilovinách
i kukuřici. Veškeré trávníky
a zahrady jsou pečlivě vysekány a rovněž nejsou zdrojem
pastvy. Včelám tak již zbývají
pouze zjara kvetoucí stromy,
u nás ještě lípy a kaštany. Přijde-li v době květu lípy přísušek nebo naopak déšť, tak
i z lípy snůška není. Včelám
pak nezbývá i během léta
než paběrkovat na náhodně
nepostříkaných okrajích lánů,
kolem potoků nebo někde
neposečených kouscích zahrad a záhonů květin. Včela je
ve svém vývoji zvyklá na pes-

trost nektaru i pylu. V současné době je omezena převážně
na med z ovocných stromů
a řepky. Navíc tento první
květový med jim člověk vezme
a namísto toho jim dá cukerný
roztok, který je sice zdrojem
uhlohydrátů, ale nejsou v něm
přítomny další důležité složky
jako vitaminy, enzymy a důležité stopové prvky.
To všechno může působit na
oslabení včelstev, která jsou
pak napadána různými parazity a viry. Jen v naší organizaci
poklesky stavy včelstev z 272
k 1. 9. 2020 na 164 k 1. 5. 2021.
Přes nepříznivou situaci se podařilo během léta zvednout
stavy na 220 včelstev, zejména nákupem oddělků. To se
promítlo i do výnosu medu
v letošním roce. Ten byl necelých 13 kg na včelstvo. Z 37 registrovaných včelařů uhynula
všechna včelstev během podzimního a zimního období 10
včelařům. Dalším 4 včelařům
zbyla 1–2 včelstva. Díky nákupu oddělků zůstali bez včelstev
pouze 4 včelaři z nichž tři se
rozhodli včelaření ukončit.
I přesto, že letošní rok nebyl
pro včelaření příznivý, tak nás
do dalšího včelaření žene naděje, že ty příští roky budou
lepší. Včelařům bych chtěl popřát hodně úspěchu v jejich
práci a čtenářům v dnešní nelehké době hodně zdraví a životního optimismu.
Za včelaře Václav Rejlek

18

U nás ...

Příznivý vítr už deset let!

Nechce se tomu ani věřit, ale
špejchar v příštím roce oslaví
deset let svého života. Dvojky
v letopočtu (2022) znamenají
podle školního klasiﬁkačního
řádu chvalitebně a právě tak
bychom mohli bez uzardění
známkovat jednotlivé výstavy
ve špejcharu. Proběhlo jich
víc jak padesát a to už je slušný krajíc historie. Výstavám
se dařilo, poněvadž jim záda
zpevňovala velkorysá rodina Martina Nováka a štědrá
ruka Obce Želeč. V podpoře
nezaostával ani Jihočeský kraj
a společnost České přístavy.

Expozice nacházely odezvu
v dobré návštěvnosti, kterou
umocňovala přítomnost mnoha významných osobností.
Netřeba ten vějíř jmen zveřejňovat, uchovává ho kniha
návštěv.
Za ten desetiletý čas bylo
o špejcharu napsáno a tiskem
prošlo neuvěřitelných 220
článků (!) a bylo vydáno 45
katalogů a publikací. Některé
z nich už ve špejcharu nejsou
k mání, třeba Starý reklamní
plakát, Moment- ostřím tužku, Brázdou ﬁlmu Přednosta
stanice. Za kvalitní provedení
knížek vděčíme Nové tiskárně
Pelhřimov, jejíž termíny dodání tiskovin jsou pevné jak žulová skála.
Želečské výstavy od nás převzaly významné instituce, například Alšova jihočeská ga-

lerie (Válečný plakát), Galerie
umění Karlovy Vary (Petr Poš,
Jiří Trnka), Topičův salón Praha
(Karel Molnár, Andrej Bělocvětov), Muzeum Skuteč (Gustav
Porš), Muzeum Králiky (Lubomír Štefka). Mnohé výstavy
přeskakují do Galerie Záliv
Lázně Bechyně anebo do Malé
galerie Tudy k badatelně VÚA
Praha 6, to není nutné zdůrazňovat. Takové rozmnožování
je pro Obrazárnu Špejchar Želeč přirozené, normální, samozřejmé, běžné.
Do plachet nám vál většinou příznivý vítr a s ním jsme
urazili úctyhodný kus cesty.
Ohlédnutí za těmi deseti lety
nemusí být skromné, nejisté,
natož upejpavé. Pokud v sobě
zpětný pohled nese nějakou
pýchu, pak nejde o nadutost,
ale o přirozený jev. Původ-

ní hledaní a přešlapovaní se
změnilo v jistotu správného
směru: představovat autory
nežijící, zčásti ty celostátně
známé a zčásti ty domácí Jihočeské a připomínat zapomenuté či přehlížené umělce.
Představovat malíře, sochaře,
graﬁky, ilustrátory, fotografy,
vytvářet prostor užitému umění se osvědčilo, to je vepsáno
v našem erbu.
A nakonec, když jsme u toho
prostoru, patříme výstavní
plochou mezi největší obrazárny kraje. To je ovšem stav,
který zavazuje a vybízí. Takže v roce 2022 dáme rekord,
naplánováno je deset výstav.
Nezbývá než si přát, ať si je
společně užije. V klidu a ve
zdraví. V přátelském souznění
a v sousedské pohodě.
Pavel Šmidrkal

Špejchar na Mezinárodní konferenci v Praze

Začátkem listopadu proběhla v Národním zemědělském
muzeu v Praze Mezinárodní
vědecká konference na téma:
muzeum jako nástroj venkovského života, zemědělství a lesnictví. Na dvoudenním setkání
zástupců mnoha paměťových
institucí (muzeí) došlo ke sdělování zkušeností z budování
a provozu stálých expozic a instalace výstav, které svým obsahem naplňují příslušné téma
– práci a život venkovského
lidu v minulém čase.
Především je třeba zdůraznit, že Špejchar Želeč byl na
konferenci veden jako jediné
soukromé zařízení za dané

konstelace přítomných, které provozuje rodina sedláka
(farmář je nevhodné označení
v českém prostředí) Martina
Nováka za přispění zejména
Obce Želeč, ale i dalších subjektů (Jihočeský kraj, České
přístavy, Česká nadace 2000,
ÚMČ Praha 6, MNO) na tiskoviny. Jen malá přehlídka
„špejcharských“ titulů, vydaných za uplynulé dva roky,
vzbudila značný zájem. Vcelku
ojedinělé mezi přítomnými
bylo i postavení špejcharu ve
svém propojení muzea zemědělských strojů a nástrojů
s obrazárnou (galerií). Takové
sourozenectví nahrává přelé-

vání hostů v budově z jedné
expozice do druhé, při jejich
zcela odlišném obsahovém
zaměření.
Přínosné byly na konferenci
poznatky z jiných muzeí. Například v Německu se v potravinářském muzeu podává
návštěvníkům chléb se sádlem, v expozici zaměřené na
sadařství zase nalévají mošt.
Špejchar při vernisážích nabízel celé zabíjačky, ale to
představovalo extrém, daleko
přirozenější a vhodná byla nabídka Oborského piva.
V některých muzeích se hosté
setkají s živým provozováním
řemesel. V Americe při takové

ukázce pracovala u kovářské
výhně žena. Na námitku, že
tuhle činnost ženy nikdy nevykonávaly, přišla odpověď, že
je to kvůli rovnosti mužů a žen
ve společnosti. Jak vidno, díky
krajnosti v naplňování takového zákona, nectí se pak historická skutečnost.
Pokud jde o nápaditost propagace (venkovní upoutávky), před žateckým Chrámem
chmelu a piva je umístěn velký,
nepřehlédnutelný sud. V případě špejcharu by to musel
být povoz, tažený párem koní
nebo krav, umělohmotných
nebo vyřezaných ze dřeva či
svařených z kovu.
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Obrazárna v Želči ale částí
svých výstav koresponduje se
zemědělským muzeem. Například v roce 2022 představí
dílo jihočeského malíře, Aloise Moravce, který se oddal ve
své tvorbě životu lidí na vsi.
Ještě si leckdo jistě vzpomene
na výstavu obrazů Vlastislava

Boháče z Malšic, který poutal
svým uměleckým zahleděním
se do jihočeské krajiny. Mimochodem, o nenávratných proměnách krajiny se na konferenci také hovořilo. Šlo o téma
probouzející lítost.
Co však je důležité, muzeum
nesmí být vypulírované, mít

podobu skleníku, neboť taková ves nikdy nebyla. Sem tam
na podlaze muzea pohozená
sláma by asi nebyl problém, ale
čerstvý hnůj na valníku už představuje oříšek. Co kdyby se někomu z města zvedl žaludek?
Na závěr jeden docela varovný
fakt. Při soutěži rozpoznává-

ní zemědělských plodin mezi
žáky základních škol se zjistilo, že někteří mají problém
poznat a pojmenovat čočku,
natož pak rozklíčovat proso
nebo pohanku. S rozlišením
klasů pšenice, žita nebo ovsa
to dopadlo stejně…
Pavel Šmidrkal

Malé posvátné obrázky pro špejchar

Význam svatých obrazů shrnul sv. Tomáš Akvinský (1225–
1274) do jediné věty: „Obraz
náboženský má za účel probouzeti zbožnost, připomínati
příklady svatých, poučovati.“

Církev později stanovila i pravidla, kterými by se měla řídit
posvátná ikonograﬁe. Malé
obrázky svaté bývaly rozdávány na různých slavnostech,
nabízeli se na poutích a při
procesích a samozřejmě v samotném chrámu páně.
O šíření náboženských obrázků se zasloužily zejména řeholnice, které je po vytištění ručně
kolorovaly a některé i vyráběly:
ryly do mědi a tiskly. Ovšem
v 18. a 19. století se nacházeli
v Praze rytci a tiskaři, kteří byli
výrobou posvátných obrázků
proslaveni. S jejich množením
mezi lidmi začala narůstat
i touha sběratelská, takže nejen
zbožní jednotlivci, ale i nevěřící
si z nich časem vytvářeli památeční celky kvůli jejich významu
a poslání a rovněž pro jejich
krásné výtvarné pojednání.

V základu lze svaté obrázky
rozdělit obsahem a cílením
na vánoční, novoroční, velikonoční a svatodušní. V oblibě
bývaly také obrázky odpustkové, dále křestní, primiční,
biřmovací, existovaly i úmrtní.
Hlavním námětem se stalo
zobrazování Ježíše Krista, Panny Marie, Jezulátka a postav
svatých.
Malá výstava svatých obrázků,
která se otevře ve špejcharu
zjara roku 2022, bude zasvěcena především obrázkům tištěným. Z hlediska provedení
půjde převážně o litograﬁe.
Soubor zahrne ukázky obrázků lemovaných papírovou
krajkou, zdobených zlatou
barvou, vysekávaných, tlačených, ručně domalovávaných,
skládacích. Půjde o exempláře
ve velmi dobrém stavu, mno-

hé více než 200 let staré, které člověk v pokoře a s úctou
opatroval a tím dochoval.
Pavel Šmidrkal

trem a udržuje si záviděníhodnou výšku nad ostatními víc
jak půl století. Kde bere palivo na tu nepřetržitou plavbu
vzduchem? Lehká odpověď
– tankuje za letu. Tedy posledních deset let čerpá ze vzpomínek, ale ty jsou navzdory
blížící se devadesátce stále
zdravě okysličené.
Přiznejme si, že leckterý pilot je
tak trochu frajer při své zdravé pýše na vlastní profesi, ale
Martenek se nedokáže naparovat. Dokonce ani v činnosti
svých kreslených postaviček
tuhle vlastnost moc nepředvádí, zato směšnost, přitroublost
a mudrování v jeho vtipech
kvete všemi barvami.
Přiznejme si, že v některých
jeho kresbách bychom měli
odhalit svoji nelichotivou minulost. Člověče div se, občas
nás pošťouchne i přítomným
časem. Tenhle karikaturista
svým kopím výsměchu cílí

promyšleně, ale nám to často
nedochází. Bavíme se v bláhovém přesvědčení, že to je
na cizí účet, přičemž právě
my jsme se stali nevědomky
předlohou.
Přiznejme si, že naše zdraví
má z humoru prospěch.
S Miloslavem Martenkem, králem vzduchoplavby, jsme jako
v sedmém nebi, nebi smíchu.
Pavel Šmidrkal

Sedmé nebe ve špejcharu

Od druhé půlky listopadu v Obrazárně Želeč klíčí smích na poli
kresleného humoru z ateliéru
českobudějovického
tvůrce,
Miloslava Marteneka, bývalého
pilota tryskových letadel.
Martenek se dokáže tematicky
rozmáchnout a přetékat nápady z jedné námětové oblasti
do jiné. Je jako fontána tryska-

jící mnoha jemnými pramínky
vody. Pitné vody, která podporuje život na zemi, a proto se stává vzácnou. Vzácný
je i kreslený humor, který už
delší čas vysychá na stránkách
časopisů. Mizí jako většina
lesních studánek.
Přiznejme si, že v kategorii
leteckých vtipů je Slávek mis-
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Jana Míčková: Jižní cíp

Výstava díla akademické malířky Jany Míčkové (1940–
2020), probíhala v Obrazárně
Špejchar Želeč od 15. srpna
do 31. října 2021. Malířka si
poslední roky svého života
velmi oblíbila špejchar (kde
vystavovala v průběhu pěti
let hned dvakrát) a navázala
i přátelství s rodinou Veseckých z Hlavatců, kde při svých
opakovaných návštěvách vernisáží v Želči, také nocovala.

Předností její posmrtné výstavy
ve špejcharu bylo vydání katalogu, který v obrysech mapoval celou tvůrčí činnost malířky
a rovněž shrnul významné etapy její umělecké dráhy. Práci se
sklem, ilustrace dětských knížek, abstraktní tvorbu.
Jana Míčková vlastnila chalupu v Lázu u Strakonic, kde
každý rok pobývala za letního času, uchvácena přírodou
našeho kraje. V širším okolí

svého přechodného
sídla vytvořila v šedesátých letech minulého století stovky
akvarelů s krajinnými
motivy, kde zachytila
polní práce, výlovy
rybníků, každodenní život venkovanů.
Rodilá Pražačka postupně srostla s jižním cípem republiky, o kterém jednou
prohlásila: „Přesadila
jsem už v mládí částí své osobnosti do
těchto míst a pevně
s nimi srostla.“
O obrazárně mluvila
se svými pražskými
přáteli
pochvalně
a doporučovala jim
návštěvu špejcharu,
přičemž nešetřila obdivem
k úsilí rodiny Nováků. „Myslím,
že v celém kraji nenajdeme nikoho dalšího, kdo by v takovém rozsahu dotoval výstavní
činnost. Ze své kapsy.“
Prezentaci jejích prací, vedle
mistrovských obrazů Michala

Ščigola a kolekce žánrové malby Denní dění, zhlédl i významný český sběratel a galerista,
pan Vladimír Železný. Zdržel se
ve špejcharu tři hodiny a v kronice po něm zbyl zápis, který
stojí za to si přečíst…
Pavel Šmidrkal

Co plánuje Želečský spolek?
2022
Dětský karneval, čarodějnické
odpoledne, dětský den, chtěly
bychom uspořádat i „Divadlo
pod oblohou“, stezku pro odvážné děti a rodiče, Jak se dělají řemesla a spousta dalších
akcí na které se můžete těšit.
Poděkování patří
• obci Želeč, která spolek
podporuje ﬁnančně, ale
i např. poskytnutím prostoru pro jednotlivé akce
• rodičům z řad místních občanů, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas organizaci spolku – pokud byste
měli zájem, rádi vás přivítáme.
Sledovat nás můžete na
https://www.facebook.com/
zelecsky.spolek, kde je vše aktualizováno a dozvíte se o připravovaných akcích.
2021
Chystáme mikulášské odpoledne (5. 12. 2021), které se v le-

tošním roce bude konat venkovní formou „pekelné stezky“
a pomůže nám s ní umělecká

agentura RichArt, která se svou
produkcí podílí i na ostatních
akcích našeho spolku.

Za Želečský spolek přejeme
krásný advent, klidné Vánoce
a vše nejlepší v novém roce.
Dagmar Lanžhotská
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TATRMANI Sudoměřice 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.

Akce pořádané
v roce 2022 Tatrmany
v Sudoměřicích
u Bechyně
KERAMICKÝ SEMINÁŘ
8. 7. – 17. 7. 2022
Během semináře máte možnost se účastnit celého procesu výroby keramiky.
Od tvarování (modelování,
plátování, vytáčení na keramickém kruhu, formování…)
přes zdobení plastické, či barvítky a engobami, retuš (začištění), sušení,
glazování a výpal.
Důležitou součástí semináře
je téma, které směřuje naší
tvorbu, určuje využití výrobků
(dává jim smysl a duši) a směřuje náš společně strávený čas
završený společnou akcí.
ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ
8. 7. – 17. 7. 2022
lektor doc. MgA. Karel Vostárek
Účastníci budou vedeni od výběru vhodného dřeva přes jeho
základní zpracování a opraco-

vání, řezbářské techniky, různé
technologie kloubů a spojů, až
po ﬁnální opracování povrchu.
DIVADLO NA NÁVSI
15. 7. – 17. 7. 2022
Pátek 15. 7. ve 2100 hodin – Divadlo TEJP Jihlava Mysterium
svět (od 12 let)
Sobota 16. 7. ve 1400 hodin –
Divadlo v Boudě Plzeň Kašpar
u čarodějnice aneb v moci
zlých duchů
Sobota 16. 7. ve 1600 hodin –
Divadlo TEJP Jihlava Překvapení na jarmarku
Sobota 16. 7. ve 2100 hodin –
Divadlo v Boudě Plzeň Don
Šajn (od 8 let)

Neděle 17. 7. ve 1400 hodin –
Loutkové divadlo Basta-ﬁdli
Princezna z obrázku
JARMARK LIDOVÝCH
ŘEMESEL
V sobotu 16. 7. 2022
od 1500 hodin
Zahraje kapela TROMBENIK,
pořádají MAS Lužnice a Tatrmani
LIDOVÁ ŘEMESLA – DOTEKY
TRADICE
KURZY LIDOVÝCH ŘEMESEL
2022
5. března PLETENÍ KOŠÍKŮ

2. dubna VIZOVICKÉ PEČIVO
14. května BATIKA – MODROTISK
18. června PLSTĚNÍ Z OVČÍ
VLNY
17. září PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
15. října VITRÁŽE
26. listopadu ADVENTNÍ VAZBA
27. listopadu VÝSTAVA A POSEZENÍ U PUNČE
Program je předběžný a může
dostát změn.
Získat více informací je
možné na
www.tatrmani.sudomerice.cz
Přihlásit se v čas 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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Knihovna má své dveře stále otevřené
Jako každý rok i letos vám
přináším pár informací o naší
knihovně. Shodně s rokem
2020 i ten letošní byl poznamenán epidemií covidu-19.
Opět byly uzavřeny vnitřní
prostory knihovny, ale protože
byla povolena výdejní okénka
(což je v našem případě nereálné), měli jsme v provozu
,,výdejní dveře“, a tak jsme
měli normální půjčovní dobu.
Regionální oddělení knihovny
v Táboře nám poskytlo, jako
v jiných letech, na jaře i na podzim výměnné soubory, které
zpestřují nabídku titulů v naší
knihovně. A opět jsme během
roku a hlavně teď, na podzim,
kdy je nabídka nových knih
nejpočetnější, nakoupili a ještě
nakupujeme knihy nové.
Jsem velmi potěšena tím,
že většina čtenářů zůstává

knihovně věrná a občas se objeví i čtenáři noví. Ale mohlo
by jich být i více, určitě by si
u nás vybral každý svou oblíbenou knihu. A tak se těším,
že do knihovny najdou cestu i další čtenáři. Vždyť knihy
dnes nejsou levná záležitost
a u nás si za velice mírný poplatek – 20,- Kč za kalendářní
rok – můžete půjčit knih kolik
stačíte přečíst.
V letošním roce se bohužel
z důvodu epidemie neuskutečnily návštěvy žáků z mateřské a základní školy. Doufejme, že v příštím roce se zase
potkáme.
A ještě pár zajímavých čísel.
Do konce října letošního roku
se zaregistrovalo 43 čtenářů. Nejstaršímu je 78 a nejmladšímu 7 let. Vypůjčeno
bylo 745 knih, časopisů a CD.

Zvukové nosiče máme půjčené z knihovny v Táboře, jsou
součástí výměnných souborů.
Nových knih jsme zatím zařadili 59, z toho je 11 dětských.
Přeji vám všem i sobě, ať už
nás přestane trápit covid-19,

a ať se vše vrátí k normálu.
Nic nenahradí osobní setkávání s rodinou, přáteli, spoluzaměstnanci a také čtenáři.
Těším se na vás.
Vaše knihovnice
Jaroslava Hrdličková

Barevná školka

1. září 2021 začal nový školní
rok. Všechny paní učitelky se
těšily na všech 65 dětí. Ano!
65! To je dětí jako smetí ᄨ
Rozděleny byly do třech tříd
podle věku:
1. BROUČCI – zapsaných 17
dětí ve věku 2–3 roky, třídní
učitelka Jana Pilařová + paní
učitelka Jana Podlahová
2. MOTÝLCI – zapsaných 24
dětí ve věku 3–5 let, třídní učitelka Eva Strouhalová
3. VČELKY – zapsaných 24 dětí
ve věku 5–7 let, třídní učitelka
Květa Svobodová
Všechny pod taktovkou vedoucí učitelky Lady Suché.

Na úklid v naší školce dbají
všechny děti, ale nejvíce naše
paní školnice Pavla Rachačová.
Sestava našich kuchařinek je
stejná … Denisa Oubramová,
Radka Šabatková, vedoucí kuchařka Jana Čížková a vedoucí
školní jídelny Alena Vavřincová. Jídelna vaří pro 186 strávníků a to z naší mateřské školy, základní školy a pro školku
v Hlavatcích, kam jsou obědy
a svačinky denně dováženy.
První školkový den byl samozřejmě bláznivý… každý hledal,
do které třídy vlastně patří a co
teprve jakou má značku v šat-

ně. Ve třídě BROUČKŮ (u nejmenších
dětí) se to neobešlo
bez slziček a hledání
maminek. Ale všechno má svůj čas a slzičky teď vidíme jen
zřídka.
Provozní doba školky
zůstává … první zvonek slyšíme v 6.15
hodin a dveře se za
posledním žáčkem
zamykají v 16.15 hodin.
Celoroční plán vzdělávání v MŠ je rozdělen do pěti bloků
a ty pak na jednotlivá týdenní témata.
Několikrát za rok nás
do školky přijede
rozveselit divadélko
se svým programem,
nebo se my vydáme do světa
za divadlem.
Jako každý rok, i letos se chystáme na sportovní kurzy…
PLAVECKÝ, BRUSLENÍ a LYŽAŘSKÝ. Ty probíhají pod vedením zkušených instruktorů.
Doufáme, že situace dovolí
a budeme moci opět několikrát za rok pořádat akce, kde
se vyřádí nejen děti, ale i rodiče. Letos jsme již zdařilé
akce stihli – podzimní hrátky

s rodiči, divadlo Boudo, budko a naši předškoláci vyrazili
na dopravní hřiště v Sezimově
Ústí.
KONTAKTY:
e-mail MŠ: ms.zelec@email.cz
e-mail Alena Vavřincová
škola.zelec@volny.cz,
tel.: 381 59 11 29
web: www.skola.obeczelec.cz
Za kolektiv MŠ
Jana Pilařová, Lada Suchá
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Několik informací o Základní škole ve školním
roce 2021/2022

V letošním školním roce navštěvuje naší školu 80 žáků.
1. ročník 19 žáků, 2. ročník 9
žáků, 3. ročník 21 žáků, 4. ročník 12 žáků, 5. ročník 19 žáků.
Školní družina má dvě oddělení a navštěvuje jí 40 žáků.
Výsledky zápisu
• První ročník Základní školy
v Želči
K zápisu se dostavilo 22
předškoláků. Do první třídy
bylo zapsáno 19 žáků. Rozhodnutí o odkladu dostaly
na základě doporučení Pedagogicko psychologické
poradny a dětského lékaře
3 děti.
• Mateřská škola v Želči
K zápisu přišlo celkem 18
dětí. Všechny děti, které přišly k zápisu, jsou zapsané
a byly přijaté. V tomto školním roce navštěvuje Mateřskou školu 65 dětí. Jsou otevřeny 3 třídy, máme zde 10
dvouletých dětí.
• Výsledky zápisu do Mateřské školy Hlavatce
K zápisu přišlo 6 dětí. V tomto školním roce navštěvuje
Mateřskou školu celkem 26
dětí.
Termíny prázdnin
• Vánoční prázdniny:
čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle
2. 1. 2022
• Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
• Jarní prázdniny:
21. 2. – 27. 2. 2022
• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022

Pedagogický sbor
Na Základní škole pracuje 5
učitelů, 1 pedagogický asistent a dvě vychovatelky Školní
družiny. V Mateřské škole Želeč pracuje celkem 5 kvaliﬁkovaných učitelek .
V Mateřské škole Hlavatce
odešla do důchodu vedoucí
učitelka paní Dana Vesecká.
Za její dlouholetou obětavou
a svědomitou práci jí poděkovali nejen všichni pracovníci,
ale také vedení obce Hlavatce
a rodiče dětí. Od září je vedoucí učitelkou paní Lenka Vocílková, nově byla přijata nová
paní učitelka Eva Košnerová.
Modernizace učebny
výpočetní techniky
V průběhu letošního roku
jsme nakoupili 8 nových notebooků. Navýšený počet notebooků nám umožní v případě distanční výuky je zapůjčit
dětem, které doma nemají
potřebné počítačové vybavení. V učebně informatiky jsme
pořídili také novou modernější interaktivní tabuli, na které
lze snadněji ovládat výukové
programy.
Mimoškolní akce školy
Od října se mohli žáci naší školy přihlásit na pestrou nabídku
zájmových kroužků. Kromě
kroužků, které vedou naši učitelé, mají děti zájem o konverzaci v anglickém jazyce vedené
oblíbeným lektorem Alexandrem Biscarnerem. Dlouholetá
spolupráce s českobudějovickou pobočkou Verolingua po-

máhá rozvíjet výuku anglického jazyka na naší škole.
Také hojně navštěvovaný kroužek keramiky vedený manželi
Pospíšilovými mohl po době
uzavření opět zahájit svoji činnost.
Od října jezdí žáci naší školy
zdokonalovat bruslařské dovednosti v rámci projektu Děti
do bruslí. Děti z Mateřské školy mají v plánu se této výuky
účastnit v měsíci lednu.
Na kurz lyžování, organizovaný ve spolupráci s lyžařskou

školou na Monínci, se přihlásilo 37 žáků ze Základní školy
a 11 dětí z Mateřské školy.
Od února máme v plánu jezdit opět na plavecký výcvik. Ze
známých důvodů nemohl být
po dva roky realizován. Věříme, že letos vše vyjde ...
Všechny tyto sportovní akce,
mající pozitivní přínos na tělesný a sportovní rozvoj dětí,
se těší jejich velké oblibě.
Mgr. Bc. Petr Cába,
ředitel školy
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35. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
Ve čtvrtek 30. prosince 2021
se uskuteční 35. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města
Soběslavi. Po roční pauze, kdy
vloni nás všechny doběhl COVID, se těšíme opět na všechny běhu chtivé borce a příznivce našeho závodu. Stejně
jako v minulých letech budeme rozdělovat 9 sad medailí,
diplomy a hodnotné ceny. Pro
všechny účastníky dětských
kategorií je připravena cena
za účast.
Organizátoři z SK VIKTORIA
Tábor a Veterán Car Club So-

běslav opět využijí plochu náměstí pro prezentaci, občerstvení, doprovodný program
i dekorování vítězů. Uprostřed
náměstí bude rovněž instalována cílová brána.
Délky tratí zůstávají tradiční:
– děti do 10 let
450 m
– děti 11–14 let
900 m
– dospělí – hlavní závod
2 021 m
Restaurace „V Růžku“ opět
připraví občerstvení a dostatečný teplý i studený pitný
režim pro závodníky i počet-

né obecenstvo. Doprovodný
kulturní program letos zajistí
ohnivci z Písku, taneční skupina Fresh Dance z Tábora, soběslavské mažoretky a kouzelník Pet.
Zahájení programu závodu je
ve 21:00 hodin a následují:
– prezentace běžců dětských
kategorií 21:30 hod.
– prezentace běžců dospělých
kategorií 22:00 hod.
– start závodu dětí do 10 let
22:00 hod.
– start závodu dětí 11–14 let
22:15 hod.

– start hlavního závodu dospělých 24:00 hod.
Kompletní program stejně jako
výpis kategorií je k dispozici
na plakátech a na webových
stránkách zavody.4timing.cz
a jiznicechysportuji.cz.
O regulérní měření časů jednotlivých běžců a následné
zveřejnění výsledků se opět
postará ﬁrma 4timing z Příbrami.
Za organizátory
Lenka a Petr Čápovi

Poohlédnutí a vyhlídnutí za událostmi týmu G.
Benedikt Švec cykloteam Želeč

Tento rok byl stejně dlouhý
jako ten předchozí, ale za to
úplně jiný. Každý člen týmu
si přivezl nové zkušenosti, vyhlídky do dalšího roku a taky
spoustu vydřených kovů.
Sezóna začala soustředěním
na běžkách, kde se tým kaž-

doročně schází a připravuje
svou fyzickou kondici v zasněžených stopách v oblasti
Národního parku Šumava.
Nechybí rozcvička, dobré jídlo
ani společenské aktivity, které
posilují týmového ducha. Každý člen týmu si tu vyzkouší,

jaké to je jezdit na běžkách,
protože pro všechny cyklisty
je to v zimě skvělá příprava
pro nadcházející cyklistickou
sezonu. Všichni se tu schází
i v srpnových dnech, kde trénují na cyklokrosových a horských kolech.
Tým G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ si přivezl
hezká umístění ze závodů ze
série Jihočeského MTB poháru a následně pokračuje do
cyklokrosové sezóny, kde se
bude snažit urvat co nejlepší umístění v TBC Sérii. Celou
sezónu zakončí cyklokrosovým závodem v listopadu, po
kterém začne příprava v tělocvičně, kde se bude trénovat
motorika, cvičení zaměřená
na střed těla nebo míčové hry.
Celý tým se rozrůstá o další
mladé závodníky, kteří by měli
být budoucí posilou týmu.

Ředitel a trenér týmu Martin
Švec si každoročně bere na triko pořádání dvou velkých závodů za pomocí celého týmu.
Bohužel se závod Českého poháru na silnici v Soběslavi letos
nemohl konat z důvodu pandemické situace. Za to se na
oplátku povedl závod G. Benedikt Stevens Soběslavský MTB
maraton, který spadá pod záštitu Jihočeského MTB poháru.
Účast i ohlasy byly veliké, a tak
se už těšíme na další závody.
Nakonec bychom chtěli pozvat všechny na novoroční vyjížďku, která vřele přivítá každého cyklistického nadšence,
který chce Nový rok začít tím
správným směrem. Těšíme se
na vás!
Děkujeme všem našim sponzorům a všem, kteří nás podporují!
Denisa Švecová
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U nás ...

Plavecké úspěchy Matěje Novotného

Již 17 let v naší obci vyrůstá
a žije mladý sportovec, který
je velmi úspěšný v tak málo
známém sportu, jakým je
ploutvové plavání neboli FINSWIMMING. S plaváním začal
již na naší Základní škole zde
u nás v Želči, odkud zároveň
dojížděl na plavecký bazén
do Tábora, kde pilně plaval
a trénoval své plavecké dovednosti. V pozdějších letech
z klasického plavání přešel
na ploutvové plavání, které
mu umožňuje velmi vysokou rychlost ve vodě a pod
vodou. Tím je toto plavání
zvláštní oproti klasickému.
Jeho specializací jsou dlouhé
tratě 400PP (plavání na hladině), 400 RP (plavání pod
vodou) a 800 PP. V těchto disciplínách je natolik dobrý, že
je členem reprezentace České
republiky, a naší republiku
dále reprezentuje na světových pohárech a mistrovství
po celém světě. Díky tomuto
plavání zároveň reprezentuje
Českou republiku v orientačním plavání pod vodou, kde
získal jedno ze svých prvních
míst.

V posledních letech získal tituly na těchto závodech:
Rok 2021
• Ve dnech 6.–7. 11. 2021 se
ve zlínském padesátimetrovém bazénu plavalo MČR
v ploutvovém plavání a rychlostním potápění (PP+RP).
• Na trati 800PP Mistr české republiky kategorie B a celkově
v ČR mezi muži 2. místo
• Na 400mBF (dvě klasické
ploutve) a 400mRP (závod s lahví a automatikou)
doplaval v kategorii B na
2.místě a celkově mezi muži
3. místě.
• Na 100mPP skončil 3.
Další odvětvím tohoto sportu
je orientační potápění, kde
je taktéž členem české reprezentace. Po roční odmlce
se s českou reprezentací na
konci srpna 2021 vydal na Mistrovství Evropy do Estonska.
Čekalo je tam nevlídné počasí
plné deště, chladna a prudkého větru. Vodní plocha ve Viljandi je charakteristická nevyzpytatelným prouděním vody
a nízkou viditelností. Matěj
se se vším popral a v juniorské kategorii vybojoval tato
umístění
• ME juniorů Estonsko – underwater Orienteering:
• 1. místo na trati M-kurz,
• 2. místo na trati hvězda –
bohužel pouhých 0,01 setin
od prvního umístění
14.–18. června hostilo severoitalské Lignano Sabbiadoro mistrovství světa juniorů

v ploutvovém plavání, na kterém nechyběla ani česká reprezentace.
I když příprava na šampionát
neprobíhala v těch nejideálnějších podmínkách, kvůli
vládním opatřením a omezením z důvodu pandemie
nemoci covid-19 (zejména
dlouhodobé uzavření nejen
bazénů ale i ostatních sportovišť), podařilo se výpravu
nakonec uskutečnit a na šampionátu se předvedl v tom
nejlepším světle a domů přivezl tato umístění:
• MS juniorů Itálie na trati
800PP 10. místo
• MS juniorů Itálie na trati
400RP 6. místo
• MS juniorů Itálie na trati
400PP 11. místo

Další výsledky:
• Světový pohár – Eger Maďarsko 800pp 8. místo
• Světový pohár – Eger Maďarsko 200pp 12. místo
• Světový pohár – Eger Maďarsko 400pp 11. místo

Rok 2020
V roce 2020 bylo oznámeno
oﬁciální zrušení juniorského
šampionátu, kam ladil formu.
První možností účasti na zahraničním závodě tak bylo Mistrovství Itálie, které se konalo
ve dnech 10.–13. září 2020.
Mistrovství bylo otevřené, tj.
mohli se přihlásit i další závodníci z různých zemí, což vedení
české juniorské reprezentace
využilo. Z tohoto mistrovství
přivezl skvělá umístění
• Mistrovství Itálie 400pp
2. místo
• Mistrovství Itálie 800pp
2. místo
• Zároveň se povedlo štafetě
chlapců na 4 x 200 PP, která
pokořila jak český juniorský,
tak český seniorský rekord
časem 5:53,99 s.

Mistrovství ČR
• 1. místo 800pp v kategorii C
(2. celkově v ČR)
• 1. místo 400pp v kategorii C
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Rok 2019
Poznaň – Polsko
• Finále světového
800pp 8. Místo
• Finále světového
400pp 14. Místo
Gliwice - Polsko
• Evropský pohár
20ppp 5. Místo
• Evropský pohár
800pp 2. Místo
• Evropský pohár
400pp 3. Místo

poháru
poháru

mládeže
mládeže
mládeže

