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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás opět po čtvrt roce ze stránky želešického zpravodaje.
Dlouhá a úmorná zima snad již je za námi a plni očekávání
sluníčka čekáme společně na vylepšení dobré nálady z jarních paprsků a probouzející se přírody.
Letošní zima, i když její začátky byly celkem příjemné, tak
její odchod nás potrápil všechny. Neustálé přívaly nového
a nového sněhu trápily všechny kromě dětí. To, že se zima
podepsala vyššími náklady na údržbu komunikací a chodníku v obci, zde zmiňovat nechci. Spíše bych se chtěl vrátit
k úklidu sněhu a případným nepříjemnostem při tomto úklidu.
Spad sněhu nemůžeme nikterak ovlivnit, ani si určit, kam
má sníh napadat. Pokud by tomu bylo, pak bych asi nepsal
tyto řádky. Stejně jako neovlivníme letní déšť, kde má a nemá
pršet. Zkrátka musíme tento stav brát jako fakt a takto k němu
i přistupovat.
Každým rokem před zahájením zimní sezony určuje zastupitelstvo obce rozsah zimní údržby a způsob udržování
komunikací. Rozsah je dán výčtem komunikací a je každoročně zveřejněn na úřední desce obce. Dále je stanoven způsob údržby, což je v případě padání sněhu jeho odhrnování
a v případě vzniku kluzkého povrchu jeho posyp inertním
materiálem. Posyp solí používáme zcela výjimečně k údržbě
a spíše pro rychlou eliminaci nežádoucího stavu náledí. Domnívám se, že tento způsob je dostatečný pro zprůchodnění
a zprůjezdnění komunikací a chodníků. Dále je i ohleduplný
k životnímu prostředí. Pro výše uvedený způsob zimní údržby je i obec vybavena pro údržbu chodníků a v tomto smyslu
je před zimou vypsáno i výběrové řízení na dodavatele služby pro údržbu komunikací.
V tomto zimním období, nejen řidiči na „státní“ silnici, ale
i na místních komunikacích, a rovněž chodci na chodníku,
museli počítat s riziky a nástrahami, které zima přináší a není
v naší moci se se všemi nástrahami vypořádat. Namátkou
uvádím. Pokud začne padat sníh, je možné začít s úklidem
na chodnících, pokud sněhová vrstva dosahuje alespoň 1 cm.
Rotačním kartáčem tuto vrstvu velice spolehlivě a kvalitně
odmetem, pokud je ovšem spad sněhu rychlejší, nezbývá než
použít radlici, která zanechává místa se zbytkem sněhu, který
může způsobit uklouznutí. Dále do vrstvy do 1 cm při sněžení nemá cenu sypat posyp, protože je neúčinný. Na místních
komunikacích má cenu vyslat traktor s radličkou, pokud je
vrstva sněhu vyšší než 4 cm. Jediná spolehlivá metoda, jak
se pak pohybovat v těchto podmínkách po veřejných komunikacích a chodníku, je dbát zvýšené opatrnosti, přizpůsobit obutí vozidel a sebe sama zimnímu počasí. Tento fakt si
musí uvědomit i chodci a pro chůzi v zimním období volit
obuv s zimními vzory podrážky. Hladký letní vzor nebo tvrdá
podrážka letních lodiček Vám nezajistí bezstarostnou chůzi!

Fyzika v tomto případě funguje spolehlivě, součinitel tření
je poněkud jiný než v letním období a gravitace po dopadu
na tvrdý chodník nebo cestu vykoná své. Pak se nedivme,
že máme pomačkané plechy nebo zlomenou ruku. Zimní následky můžeme pouze mírnit, nikoliv odstranit.
Dále i zahájení údržby chodníku nebo místní komunikace trvá jistou dobu a přejetí na druhý konec obce trvá 2 – 3
hodiny. Tato doba se případně zvětšuje i s problémy při větším spadu sněhu, jak jsme tomu byli svědky v březnu, ale
také i s problémy v průjezdnosti ulic, které jsou obestavěny
nesmyslně odstavenými vozidly. Délka komunikací, které se
udržují, je cca 9,5 km a 3 km chodníku.
V této souvislosti bych se ještě zmínil o úrazech na obecních
cestách a chodnících. Vím, že je to celkem nová záležitost, ale
obdobně jako řidič na silnici, stejně chodec na chodníku musí
postupovat při řešení úrazu obdobně. Včasnost ohlášení úrazu a doložení potřebných náležitostí podstatně usnadňuje následné řešení škodní události vč. jednání s pojišťovnou. Pokud
se Vám stane úraz, neváhejte s přivoláním třeba i Policie ČR,
která Vám situaci zdokumentuje, pokud nejste schopni toto
provést sami nebo ve spolupráci se svědky úrazu.
Nyní ale k tomu nejbližšímu dění v obci.
Na úřední desce obce byl uveřejněn inzerát na výběrové řízení na funkci ředitele Základní školy Želešice. Současnému
panu řediteli skončí v červenci funkční období a je zapotřebí
vybrat osobu formou výběrového řízení, která bude Základní
školu Želešice řídit po dobu dalších 6 roků. V této souvislosti bych i upozornil na to, že zastupitelstvo obce přijalo
usnesení o sloučení školských subjektů do jednoho subjektu
od 1. 1. 2014. Nový pan ředitel nebo ředitelka bude mít tedy
od nového roku 2014 odpovědnost za celé školství zřizované obecním úřadem v naší škole. Důvody pro sloučení jsou
jak funkční, tak i ekonomické. Očekáváme, že se sníží roční
příspěvek, kterým obec školským subjektům přispívá na provozní náklady. V současnosti to činí cca 2,62 mil. Kč.
Úspory nákladů na energie se snažíme řešit od doby, kdy
se na trhu s energiemi objevili další dodavatelé, kromě dvou
velkých firem. V minulosti jsme uzavřeli smlouvy o dodávkách lacinější energie s menšími dodavateli. V podstatě do
loňského roku to byla jediná cesta, jak ušetřit za energie. Vy
jste se s něčím podobným asi setkali také, když Vás navštívili různí obchodní zástupci energií a přesvědčují Vás právě o výhodnosti své nabídky. V současné sobě asi největší
úspora za energie je možná přes aukci energie na burze. Obec
v tomto směru již krok udělala a nabízí i Vám občanům možnost na této dražbě energie a to prostřednictvím zástupce.
Za tímto účelem je možné více informací získat od zástupce
firmy, který navštíví naši obec a bude Vám k dispozici po
dobu několika odpolední, aby Vám vysvětlil možnosti nákupu energie na burze.

S nástupem jara v naší obci je již po několik roků spojen
jarní úklid obce. Úklid obce již tradičně vyhlašují myslivci,
skauti i maminky s dětmi. V loňském roce se účastnili i hasiči.
V každém případě je to vítaná aktivita, která pomáhá pořádku
v obci, odlehčuje životnímu prostředí a pro nejmenší působí
alespoň výchovně a vzbuzuje u dětí odpovědnost. V těchto
úklidech v průběhu dubna budeme pokračovat. Pokud by
se našla společenská organizace nebo parta lidí, kteří by se
chtěli do tohoto úklidu zapojit, prosím aby mne kontaktovali
a domluvili se na konkrétních podmínkách.
Ing. Jiří Kvasnička, starosta

Čarodějnice
Poslední duben je již tradičně spojován s čarodějnicemi.
Obdobně tuto oslavu plánují i hasiči na pozemku u Bobravy
na ulici Petra Bezruče. Toto pálení čarodějnic, jak se vžil lidový název, bude probíhat na tomto místě již počtvrté. V případě, že nebude pršet, přijďte se svými dětmi, vnoučaty chvíli
posedět a případně si opéct i donesený špekáček. Zapálení
velké hranice se předpokládá po setmění. K dispozici bude
i malý oheň pro opékání špekáčků. Malé i velké čarodějnice
v pracovním kostýmu jsou vítané, rovněž jako hudební nástroje k nočnímu ohni.

Úspora za platby elektřiny a plynu pro občany
Jako dnes již jiná města, i město Želešice se rozhodlo snížit
náklady za plyn a elektřinu. A to tak, že sdružením Vašich
jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele zajímavý
objem. Soutěží mezi dodavateli o tento objem pak zajistíme
pro Vás pro občany nejlevnější cenu za energie.
Vítězný, předem neznámý dodavatel osloví po aukci koncové
uživatele s novými, nejnižšími vysoutěženými cenami.
Oslovení uživatelé, kteří se soutěže zúčastnili, si s ním mohou uzavírat nové smlouvy na dodávky elektřinu nebo plynu. Tyto smlouvy již zohledňují podmínky dodávek, které
byly dány dodavatelům již před jejich vstupem do aukce.
Při tomto způsobu získání nové a co nejnižší ceny za komoditu lze očekávat úspory plateb v řádech 15 – 30 procent.
Možnost ušetřit na ceně komodity elektřina či plyn jsme se
rozhodli nabídnout i našim občanům.
Město Želešice bude fungovat jako nezávislý prostředník,
poskytne vám informační servis a prostor k setkání se zástupcem odborné firmy. Naši občané se touto cestou vyhnou

jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí mezi dveřmi
často nejasné a nevýhodné smlouvy.
Občané, kteří se agregace zúčastní, nic neriskují. Jen si vyplní s odborníkem jednoduchou a naprosto nezávaznou poptávku. Po zjištění vítezného dodavatele s nejlevnější cenou
energie se lehce vypočte Vaše úspora a pak po posouzení její
„zajímavosti“ pro Vás se teprve rozhodnete, zda podepíšete
smlouvu s novým dodavatelem.
Čím více občanů se zapojí do aukce, tím více odběrů se nasčítá a dodavatelé budou soutěžit o velký, pro ně zajímavý
objem energie.
Využijte této příležitosti k svému nákupu energií a spojením
s ostatními občany k získání co nejnižší ceny!
Zájemci o účast v soutěži, dostavte se do budovy Městského
úřadu a vezměte s sebou roční vyúčtování a platné smlouvy
se stávajícím dodavatelem, a to na elektřinu i plyn.
KDY: každé pondělí a středu, od 6. května do 20. května, od
15 do 17 hodin.
Pojďme společně ušetřit!

Informace z OÚ – co můžete vyřídit na OÚ Želešice
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů
nebo kopie s listinou
Ověřování pravosti podpisu (legalizace) – např. na smlouvách, čestných prohlášeních, podpisových vzorech a dalších
dokumentech.
Ověřování shody opisů nebo kopie s originální listinou (vidimace) – např. vysvědčení, smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí a další dokumenty.
V případě ověření podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Je nutná návštěva pracoviště,
které provádí vidimace a legalizaci v souladu s ust. zákona
č. 21/2006 a vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Pokud se osoba, která požaduje legalizaci podpisu,
nemůže ze zdravotních důvodů dostavit, může požádat pracovnici na OÚ o ověření podpisu doma.
Jaké doklady je nutné mít s sebou ?
Vidimace – originál listiny.
Legalizace – sepsaná listina, na které žadatel požaduje podpis. Žadatel o legalizaci, případně svědci, předloží občanský
průkaz, případně cestovní doklad, jde-li o státního občana
ČR. Průkaz o povolení pobytu, cestovní doklad anebo průkaz
totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince. Průkaz
žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost
o udělení azylu. Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li

o osobu, které byl udělen azyl. Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívající dočasné
ochrany.
Správní poplatek je nutní hradit před úkonem, který činí:
- 30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu,
- 30,- Kč za ověření každé i započaté stránky.

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa.
Co poskytuje Czech POINT
1. Výpis z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)
2. Výpis z Obchodního rejstříku (veřejná evidence)
3. Výpis z Živnostenského rejstříku (veřejná evidence)
4. Výpis z Rejstříku trestů (neveřejná evidence)
5. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby (veřejná evidence)
6. Výpis bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)
7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
8. MA ISOH
9. Insolvenční rejstřík (veřejná evidence)
10. Datové schránky
11. Autorizovaná konverze

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT,
jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.
Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci
nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy
(např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Výměna řidičských průkazů v roce 2013
OÚ Želešice upozorňuje řidiče, že v roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch
řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004. Tyto řidičské průkazy musí být vyměněny do
31. 12. 2013.
Vyřizuje Odbor dopravy – MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/6
v Brně.
„Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovišti
Odboru dopravy MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/6 v Brně.

Pálicí dny – připomenutí
Připomínáme ty dny, kdy lze spalovat dřevní hmotu a materiál ze zahrad, tj. seno, trávu, slámu, drobné větvě, listí,
rostlinná nať, plody bylin a jiné.
Odpadní dřevo, lepenku, kartony a papír mohou občané
využít k energetickým účelům nebo lze odevzdat tento materiál ve sběrném dvoře v obci. Pálený materiál musí být suchý,
abyste kouřem neobtěžovali ostatní občany. Pálení musí probíhat na pozemku majitele, ne na cizím.
Pálné dny:
Čtvrtek, pátek, sobota
– letní období – 8.00 hod. do 17.00 hod.
– zimní období – 8.00 hod. do 15.00 hod.
Postupujeme dle OZV č. 8/2001

Poplatek za komunální odpad končí v květnu !!!
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013:
Poplatek za osobu a kalendářní rok 460,- Kč (týká se i chatařů)
Poplatek za dítě narozené od 1. 1. 2007 380,- Kč.
Poplatek platí:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem
- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
- fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
- fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozlučně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatník je povinen obci oznámit jména osob, za které odvádí poplatek.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2013, a to v hotovosti, převodem na účet správce poplatku nebo poštovní poukázkou.

Pozor: na základě USNESENÍ z Veřejného zasedání ZO
Želešice stále platí, že poplatek, který nebude uhrazen do
31. 5. příslušného roku, bude poplatníkovi zvýšen o 100 %
(týká se občanů i chatařů).
MOŽNOST PLATBY:
Pokladna – pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý
a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.
Číslo účtu: 4060007210/6800, VS: (číslo domu)..01340
(např. dům č. p. 16 – 1601340), VS: (číslo chata)..1340 (např.
chata č. e. 91 – 911340)
Svoz biologicky rozložitelného odpadu, hnědé kontejnery
Počínaje dubnem opět byly po obci umístěny hnědé kontejnery na shromažďování biologicky rozložitelného odpadu
z vašich zahrádek a domácností.
Bohužel již při prvních
svozech se objevily problémy zaviněné občany,
zejména nedodržováním
pokynů s ukládáním odpadu, dále ukládáním
mimo kontejner, ukládáním celých, nenakrácených větví do kontejneru.
Bohužel takovéto jednání
přináší problém při svozu, kdy kontejner jde obtížně vyprázdnit, uložený
materiál mimo kontejner
svozová firma nesesbírá,
případně ukládání odpadů do plastových pytlů je rovněž na
závadu. Chápu to, že po dlouhé zimě jste byli všichni natěšeni, až se zbavíte vyhrabaných zbytků, uřezaných větví. Sběr
odpadů je prováděn na základě dohody. Dohody mezi obcí,
svozovou firmou a občany. Proč u osmi z deseti kontejnerů
umístěných v obci lze udržet pořádek a kolem dvou kontejnerů je spousta další práce?
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Úspory energií pro DOMÁCNOSTI

Sdružíme domácnosti měst a obcí
Zajistíme nejvýhodnější cenu za energie
Nejlevnější dodavatel je vybrán elektronickou aukcí
Vyřešíme za Vás všechny administrativní kroky
Platformu pro sdružení nákupů vytvoří město Želešice
Elektronickou aukci provede zkušená firma
Náklady na e-aukci hradí vítězný dodavatel
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CO K TOMU POTŘEBUJI?
poslední roční vyúčtování (elektřina/plyn)
+
smlouvy se současnými dodavateli
( původní -“staré“ smlouvy od E.ON či RWE nejsou třeba)
JAK?
Za pomoci odborníka, který s Vámi ochotně vyplní
poptávkový formulář do E- aukce
KDE?
v budově MÚ obce Želešice
KDY?
Od 22.4. do 1.5.2013 vždy v pondělí a ve středu do 15 do 17 hodin
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