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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod tohoto zpravodaje, abych ještě dodatečně po výsledku říjnových voleb poděkovala za Vaši důvěru, která mě těší a současně ji cítím jako velký závazek.
Nově vzniklé zastupitelstvo se shodlo na základních prioritách dalšího rozvoje obce, které chceme naplňovat:
- Želešice jako klidné, čisté a bezpečné místo, příjemné pro bydlení, místo
zeleně, kvalitního životního prostředí. S tímto cílem souvisí i příprava kvalitního nového územního plánu.
- zrychlení a zkvalitnění prací na celém prostoru průtahu obcí, příprava projektů na dětská a školní hřiště, biotop, objekt Beruška atd.
- transparentní hospodaření obce.
- obecní úřad maximálně otevřený vůči občanům.
Nově ustanovení zastupitelé, členové výborů i komisí se seznamují se svými úkoly a povinnostmi, aby mohli začít kvalitně pracovat, tudíž zatím není
mnoho věcí, o kterých by se dalo obsáhleji zmínit na tomto místě.
Za zmínku stojí schválení rozpočtu na letošní rok, s jehož zněním se můžete poprvé seznámit i na stránkách zpravodaje, názorné promítání jednotlivých bodů programu na veřejných zasedáních i s přílohami, které slouží pro
rozhodování zastupitelů. Změna nastala i v tom, že s usneseními z těchto veřejných zasedání se budete moci seznamovat v jednotlivých číslech zpravodaje. V neposlední řadě věnuje obec velké úsilí právě probíhající přístavbě
MŠ, jejíž dokončení je prioritou číslo jedna.
Prostřednictvím tohoto příspěvku bych Vás rovněž ráda upozornila na důležitost třídění odpadu. Účastnila jsem se kontrolní jízdy se zástupcem firmy
van Gansewinkel a.s. a zástupcem firmy EKO-KOM a.s. s poznatky, že občané
se snaží třídit, ale určitě je v našich silách, aby to bylo ještě ve větší míře. Obec
bude nápomocna tím, že posílí množství nádob a ještě letos vybuduje nová
sběrná místa.
Na závěr bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého, pro mne a obecní zastupitele však důležitého dotazníku. Potřebujeme Vaši spolupráci, abychom naši představu doplnili o Vaše náměty a připomínky a neřešili věci o Vás
bez Vás.
Těším se na společnou práci ve prospěch naší obce.
Magda Kvardová,
starostka obce
Želešický zpravodaj 1/2015
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Z činnosti zastupitelstva
I. ustavujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení přijatá z I. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Želešice, konaného dne 6. 11. 2014 v 18.00 hodin na OÚ Želešice
Počet členů ZO: 11
Přítomno: 11
1. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu – Veselý Roman a Starý
František
2. Zastupitelstvo obce schvaluje, nezařazení bodů 6d), 6e), 8 navržených
ing. Vraňanem do programu jednání schůze
Usnesení nebylo schváleno
3. Zastupitelstvo obce schvaluje, doplnění programu o body 6d), 6e), 8 navržených ing. Vraňanem do programu jednání schůze
Bod 6/ d) volba členů finančního výboru
Bod 6/ e) volba členů kontrolního výboru
Bod 8/ Sestavení návrhu rozpočtu obce na rok 2015
4. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ustavující schůze, aby
probíhala podle navrženého a doplněného programu jako celek.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty
6. Zastupitelstvo obce schvaluje funkci starosty obce jako funkci uvolněnou
a ostatní volené funkce v zastupitelstvu obce jako funkce neuvolněné.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
8. Zastupitelstvo obce schvaluje starostkou obce Bc. Vildovu Ilonu
Usnesení nebylo schváleno
9. Zastupitelstvo obce schvaluje starostkou obce ing. Kvardovu Magdu
Usnesení č. 9 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů a do dalšího volebního období 2014-2018 je zvolena starostka obce paní ing. Kvardová
Magda
10. Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostou obce ing. Vraňana Jaroslava
Usnesení č. 10 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů a do dalšího
volebního období 2014-2018 je zvolen místostarosta obce ing. Vraňan Jaroslav
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru
v počtu 7
Usnesení č. 11 nebylo schváleno.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru
v počtu 3
Usnesení č. 12 bylo schváleno a výbor finanční i kontrolní bude tříčlenný.
4
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13. Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Bc. Vildovu Ilonu.
Usnesení č. 13 bylo schváleno – do dalšího období je zvolena předsedou
finančního výboru Bc. Vildová Ilona
14. Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru ing. Kvasničku Jiřího.
Usnesení č. 14 bylo schváleno – do dalšího období je zvolen předseda
kontrolního výboru ing. Kvasnička Jiří.
15. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby bod č. 6 písm. d) a e) byl stažen z programu jednání schůze
16. Zastupitelstvo obce ukládá předsedům finančního a kontrolní výboru do
následujícího zasedání ZO dát návrhy obsazení členů finančního a kontrolního výboru.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů
obce dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění pro
funkci:
Místostarosty: sloupec 6 + 8 v částkách uvedených v NV
Člen zastupitelstva: sloupec 12 + 13 v částkách uvedených v NV
Předseda výboru nebo komise: sloupec 10 + 12 + +13 v částkách uvedených v NV
Odměňování je platné od 6. 11. 2014
18. Zastupitelstvo obce souhlasí s vypuštěním bodu č. 8/ Sestavení návrhu
rozpočtu na rok 2015 z programu jednání zastupitelstva obce.
Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení přijímáno po jednotlivých bodech
v průběhu zasedání – viz zápis.
Ing. Magda Kvardová , starostka obce
Ing. Jaroslav Vraňan, místostarosta obce
Komentář:
První, ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva proběhlo
v souladu se zákonnými lhůtami pro svolání tohoto zasedání dne 6. 11. 2014.
Primárním úkolem tohoto zasedání byla volba starosty, místostarosty a orgánů zastupitelstva vyplývající z příslušných zákonných norem. Schůzi na jejím
začátku zahájil a vedl stávající starosta obce Ing. Kvasnička a to až do okamžiku
volby nového starosty/starostky.
Nejdříve bylo nutné stanovit, kolik bude zvoleno místostarostů obce, které
funkce budou tzv. uvolněné a neuvolněné (zastupitel vykonává svoji funkci při zaměstnání) a jakým způsobem bude probíhat volba starosty a místostarosty. Bylo
rozhodnuto, že pozice starosty bude uvolněná, obec bude mít v dalším volebním
období jednoho neuvolněného místostarostu a hlasování proběhne veřejně.
Želešický zpravodaj 1/2015
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Novou starostkou obce byla na návrh zástupců ve volbách vítězného sdružení nezávislých kandidátů ve veřejné volbě zvolena Ing. Magda Kvardová,
která převzala další řízení schůze obecního zastupitelstva. Místostarostou
obce byl zvolen Ing. Jaroslav Vraňan.
Ze zákona musí být na ustavujícím zasedání obce stanoven počet členů
povinně zřizovaných výborů a zvoleni jejich předsedové. Ze zákona zřizovanými výbory obce jsou výbor finanční a výbor kontrolní. Po diskuzi o počtu
členů jednotlivých výborů bylo přijato usnesení o tom, že výbory budou pro
následující období tříčlenné. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Bc.
Ilona Vildová a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Kvasnička.
Po další diskuzi byly z programu zasedání vypuštěny body týkající se volby
členů jednotlivých výborů. Tato volba nemusí nutně proběhnout na ustavující schůzi a zastupitelé se v debatě dohodli na odsunutí těchto voleb na další
zasedání, tak aby mohli nominovat členy výborů, kteří nejsou členy obecního
zastupitelstva, což je z pohledu zákona přípustné.
Dále byly na tomto zasedání schváleny odměny. Odměňování zastupitelů
je stanoveno nařízením vlády a v souladu s tímto nařízením byly odměny zastupitelů a dalších orgánů obce schváleny. Občané přítomní na zasedání byli
v diskuzi s výší odměn zastupitelů a dalších orgánů obce rámcově seznámeni.
Nařízení vlády je veřejně dostupný dokument a každý občan má možnost se
s ním kdykoli seznámit.
V posledním bodu zastupitelé rozhodli o vypuštění bodu Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015. Předsedkyně finančního výboru byla pověřena
k přípravě návrhu rozpočtu pro další jednání zastupitelstva, tak aby mohl být
rozpočet předložen ke schválení na dalším zasedání obce.
Nadmíru potěšující byl zájem občanů a jejich hojná přítomnost na prvním
zasedání.

II. zasedání obecního zastupitelstva
USNESENÍ přijatá z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želešice, konaného dne 11. 12. 2014 v 18.00 hodin v restauraci Victoria Želešice
Počet členů ZO: 11

Přítomno: 9

Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu a členy
návrhové komise - Starý František, Veselý Roman
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání bodu 4/ Volba členů
do školské rady – na programu jednání
Usnesení č. 2 nebylo přijato
6
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Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit program jednání zastupitelstva o bod 23/ Uložení volných finančních prostředků obce na termínované vklady u Sberbanky.
Usnesení č. 3 nebylo přijato
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje změnu a doplnění programu
Změna bodu 4/- vypuštěn bod Volba členů do školské komise a nahrazen
bodem Schválení směrnice o oceňování majetku
Změna bodu 5/ - vypuštěn bod Schválení dodatku č. 1/2014 k Mandátní
smlouvě o poskytování právní pomoci uzavřené dne 27. 4. 2014 – nahrazen bodem Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění distribuční soustavy
Změna bodu 6/ - vypuštěn bod Schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 955/1 v k. ú. Želešice – nahrazen bodem Schválení časového dodatku ke smlouvě o právu provést
stavbu
Doplnění bodu 16/ - schválení rozpočtu obce na rok 2015 a informace
o plánované výstavbě na rok 2015
Doplnění:
Bod 18/ schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
Bod 19/ schválení dotace ze SFŽP ČR a FS
Bod 20/ schválení smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících
Bod 21/ schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Bod 22/ schválení nařízení obce č. 3/2014 o zimní údržbě
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání jako celek.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje snížení provozního příspěvku
pro Základní školu a Mateřskou školu Želešice o 400 000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení závazného ukazatele pro Základní
školu a Mateřskou školu Želešice o 400 000,- Kč na 2 125 600,- Kč
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce člena finančního výboru pana Veselého Romana a pana ing. Mičku Zdeňka.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce člena kontrolního
výboru pana ing. Jana Šumberu a pana ing. Josefa Rýpara.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o oceňování majetku
s účinností od 1. 1. 2015.
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene o umístění distribuční soustavy na ulici Školní
týkající se přístavby MŠ. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy o smlouvě budoucí odpovídajícího věcnému břemenu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Želešický zpravodaj 1/2015
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Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce schvaluje časový dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu k novostavbě pasivního RD. Zastupitelstvo
obce souhlasí se zněním časového dodatku č. 1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu časového dodatku č. 1 Smlouvy o právu provést stavbu.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva věcného břemene o umístění distribuční soustavy „Sádky kabel NN“. Zastupitelstvo obce
souhlasí se zněním předložené smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce schvaluje koncept kroniky obce za rok
2013 v předloženém znění.
Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce schvaluje starostce obce Želešice používání soukromého vozidla za účelem pracovních cest.
Usnesení č. 15 - Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční dar ve výši
Kč 1000,- na školní rok 2014/2015 pro rodiče žáků navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu Želešice, z jiných obcí.
Usnesení č. 15 nebylo přijato.
Usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši Kč 1000,na školní rok 2014/2015 pro rodiče žáků navštěvujících Základní školu
a Mateřskou školu Želešice, z jiných obcí.
Usnesení č. 16 nebylo přijato
Usnesení č. 17 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014
v předloženém znění
Usnesení č. 18 - Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2014
Usnesení č. 19 - Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí daru: vodovod
/délka 54 m, jmenovitá světlost DN 80 mm, materiál ROBUST PIPE 100 SDR 11
90x8,2/ a splaškovou a gravitační kanalizaci /délka 54 m, jmenovitá světlost
DN 250 mm, materiál PP SN 10/ na pozemku p. č. 3263 v k. ú. Želešice
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním darovací smlouvy v předloženém znění
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce po obdržení kolaudačního
rozhodnutí k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 20 - Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí daru: vodovod /HDPE 90 SDR 11 v délce 71,4 m vč. 1 ks. Podzemního hydrantu/
na pozemcích p. č. 960/6, 960/7, 960/8, 960/9, 960/50, 838/2, 964/1, 964/5
v k. ú. Želešice. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním darovací smlouvy
v předloženém znění. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 21 - Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Směrnice o poskytování
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice v předloženém znění
8
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Usnesení č. 22 - Zastupitelstvo obce schvaluje v návaznosti na nepřijaté
usnesení č. 16 vypustit z rozpočtu obce v paragrafu 3113 Základní škola –
částku Kč 15 000,- (výdajová třída 5 – příspěvky žákům apod.).
Usnesení č. 22 nebylo přijato
Usnesení č. 23 - Zastupitelstvo obce schvaluje v paragrafu 3113 Základní škola ponížit výdaje o 33 000,-. Tato částka se týká dotování vedlejší činnosti.
Usnesení č. 23 nebylo přijato
Usnesení č. 24 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí předloženého rozpočtu
obce na rok 2015 v předloženém znění.
Usnesení č. 25 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provedení
rozpočtového opatření v době od 12. 12. 2014 do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 26 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027558. Zastupitelstvo obce souhlasí
se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027558. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 27 - Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ze SFŽP ČR ve výši Kč
65 110,65 a z Fondu soudržnosti ve výši Kč 1 106 881,05.
Usnesení č. 28 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související na realizaci stavby „Mateřská škola Želešice – přístavba“
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
Usnesení č. 29 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva věcného břemene na přeložku plynovodu v rámci stavby
„Mateřská škola Želešice – přístavba“. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 30 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozsah a způsob zimní údržby
dle navrženého způsobu a rozsahu uvedeného v nařízení obce č. 3/2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č. 3/2014
Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení přijímáno po jednotlivých bodech
v průběhu zasedání.
ing. Magda Kvardová, starostka obce
Ing. Vraňan Jaroslav, místostarosta obce
Komentář:
Na úvod schůze nebyl přijat návrh, ve kterém Ing Jiří Kvasnička (TOP09) požadoval ponechat v programu jednání původní bod č. 4 – Volba členů do školské
Želešický zpravodaj 1/2015
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rady. Volba členů školské rady spadá do kompetence starosty obce, a proto není
nezbytné hlasování zastupitelstva. Dále nebyl přijat návrh Ing. Jiřího Kvasničky
na doplnění programu schůze o bod zabývající se uložením volných finančních
prostředků obce na termínované vklady u Sberbank (pozn. banka, kde je veden
účet obce), navrhovaný Ing. J. Kvasničkou. Zastupitelé se většinově shodli na
tom, že nakládání s volnými prostředky musí být důkladněji zpracováno a projednáno na některém z dalších jednání s vědomím faktu, že nedojde k okamžitému zhodnocení volných prostředků. Následně byl program schůze jako celek
přijat.
V dalším bodu jednání zastupitelstvo schválilo snížení provozního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Želešice a snížení závazného ukazatele pro Základní školu. Díky sloučení tří subjektů a díky nárůstu počtu žáků,
který ovlivňuje krytí nadnormativních nákladů na platy učitelů ze strany obce
a v důsledku efektivního hospodaření vedení školy došlo ke značným úsporám
v hospodaření základní a mateřské školy a z tohoto důvodu požádalo vedení ZŠ
o snížení příspěvku ze strany obce. Tato skutečnost má dopad na rozpočet obce
a proto musí být schválena zastupitelstvem.
Dalšími body programu byla volba členů výborů zastupitelstva. Předsedové
těchto výborů byli zvoleni na I. Zasedání a zde bylo rovněž schváleno, že výbory
budou mít tři členy. Členy výborů nemusejí být pouze členové zastupitelstva,
ale kdokoli z občanů obce, kdo je nominován členy zastupitelstva. Do finančního výboru byli nominováni Ing. Zdeněk Mička a Roman Veselý (PRO Želešice)
a do kontrolního výboru byli nominováni Ing. Jan Šumbera a Ing. Josef Rýpar
(TOP09). Všichni kandidáti byli do funkcí členů výborů potvrzeni.
Zastupitelstvo dále schválilo Směrnici pro oceňování majetku obce. Vytvoření této směrnice vyplývá ze zákona a její zpracování si vyžádala auditorská firma,
která provádí audit hospodaření obce.
Následovalo několik bodů zabývajících se smluvními vztahy mezi obcí a jednotlivými stavebníky, případně distributory energií. Je asi vcelku zbytečné se na
tomto místě k jednotlivým bodům rozepisovat.
Zastupitelé schválili koncept kroniky obce za rok 2013 v předloženém znění. Kroniku obce vede Mgr. Dana Kadlčíková a finální zápis do kroniky podléhá
schválení zastupitelstva. To nemělo k návrhu zápisu žádné připomínky.
Pro starostku obce bylo schváleno používání soukromého vozidla za účelem
pracovních cest. Obec nemá vlastní vozidlo. Z předchozí praxe vyplývá, že náhrady za používání soukromého vozidla jsou pro obec ekonomičtější, než držení vlastního vozu.
V dalším bodu nebyl schválen finanční dar ve výši Kč 1000,- na školní rok
2014/2015 pro rodiče žáků z jiných obcí navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu Želešice. V předchozích letech sloužil tento finanční dar k motivaci
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Želešický zpravodaj 1/2015

rodičů, aby jejich děti navštěvovaly želešickou školu a došlo tak ke snížení nadnormativních nákladů na platy učitelů ze strany obce. V posledních letech došlo
k navýšení počtu žáků (nyní 147 z toho 23 z jiných obcí) a tedy zároveň ke snížení nákladů obce. Většina zastupitelů se přiklonila ke zrušení finančního daru,
nebo o tomto bodu nehlasovali a tento bod tak nebyl přijat.
Následovaly opět body, které upravují smluvní vztahy mezi stavebníky
a obcí. V těchto případech se jednalo o darování stavebníky vybudovaných sítí,
konkrétně vodovodu do majetku obce.
Rozpočtová opatření jsou obecně o přesunu finančních prostředků v rámci
rozpočtu tak, aby se dostálo všem zákonným náležitostem. Ve schvalovaném
rozpočtovém opatření šlo především o přijetí dotace na varovný protipovodňový systém (obecní rozhlas), jehož vybudování kryla obec v předchozím období
z vlastních prostředků.
V dalším bodu byl schválen plán inventur za rok 2014. Inventarizace majetku
obce a příspěvkových organizací zřizovaných obcí vyplývá ze zákona a probíhá
každý rok. Schválený bod řeší personální obsazení hlavní a dílčích inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo se dále zabývalo změnou Směrnice o poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce Želešice. Tato směrnice stanovuje podmínky pro organizace, které žádají o příspěvek (dotaci). Jedná se o normu přijatou
předchozím zastupitelstvem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o novou normu
a některé z organizací nesplnily nové podmínky (postupovaly postaru) byl zastupitelstvu předložen návrh na změnu této směrnice, tak aby mohly být žádosti přijaty. Návrh předložený zastupitelstvu byl přijat.
Stěžejním bodem programu II. Zasedání bylo schválení rozpočtu obce na
rok 2015. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil zastupitel Ing. Arch. Marek Tichý
(PRO Želešice), který seznámil přítomné s vybranými položkami navrhovaného
rozpočtu, které se týkají investic v následujícím období. Investiční část rozpočtu
byla vyčíslena na 14 051 400 Kč. Z toho zcela zásadní položku tvoří nezbytně
nutná přístavba mateřské školy, která byla započata v roce 2014, ale která bude
z větší části realizována právě v roce 2015. Přítomní občané měli možnost se
seznámit s plány na budoucí podobu budovy ZŠ a MŠ. Další důležitou investiční
akcí je dobudování chodníků na ulici 24. dubna v úseku od budovy Victoria po
podloubí. Realizace by se měl dočkat v roce 2015 úsek dešťové kanalizace od
domu Kalových po dům Veselých na ul. 24. Dubna, kde je stávající historická
kanalizace v havarijním stavu. Chodník bude dokončen v nejbližším možném
termínu. Otevřené prozatím zůstává umístění autobusové zastávky, nicméně to
by na dokončení chodníků nemělo mít zásadní vliv. Další záležitosti investiční
části rozpočtu se týkají převážně zpracování projektů pro zamýšlené investice
v dalších letech, jako je využití objektů „Beruška“ a Victoria, školní a dětské hřiŽelešický zpravodaj 1/2015
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ště, pořízení nového územního plánu. Nezanedbatelnou položkou rozpočtu je
1 000 000,- Kč pro pokračování výkupu pozemků pro obchvat obce. Následně
proběhla další debata k rozpočtu. Dílčí návrhy změn rozpočtu nebyly přijaty
a následně byl rozpočet obce jako celek přijat.
V následujícím dobu jednání zastupitelé pověřili starostku obce k provedení
rozpočtového opatření v období od 12. 12. 2014 do konce roku. Toto pověření je nástrojem, kterým zastupitelstvo, které v ostatních případech rozpočtová
opatření provádí a schvaluje samo, umožnuje starostovi obce takovéto případné opatření provést v období závěru roku, kdy už by se samo nebylo schopno
sejít. Starosta musí o provedených opatřeních zastupitelstvo zpětně informovat
na některém následujícím zasedání.
Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tato dotace se týkala nákupu vybavení pro Jednotu sboru dobrovolných hasičů. Šlo o částku 800,- Kč. Dále se zastupitelé zabývali přijetím dotace
v rámci Operačního programu Životní prostředí (SFŽP a Fond soudržnosti). Jednalo se o dotaci na Varovný protipovodňový systém, jehož součástí byla i rekonstrukce místního rozhlasu. Tuto akci provedla obec z vlastních prostředků v roce
a nyní přijala dotace ve výši 65 110,60 a 1 106 881,05 Kč vyplývající z předchozích smluv.
V bodu č. 20 byla schválena smlouva s firmou RWE Distribuční služby s.r.o.
o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Nutnost této přeložky vyplynula
v souvislosti s realizací přístavby Mateřské školky, když předpokládané uložení sítí neodpovídalo skutečnému stavu zjištěnému po zahájení stavby. S touto
stavbou souvisel i další bod týkající se věcného břemene (Usnesení 28 a 29).
Na závěr schůze byl schválen rozsah a způsob zimní údržby tak jak byl navržen v Nařízení obce č. 3/2014. Tento dokument stanovuje, které obecní komunikace a jakým způsobem budou zahrnuty do zimní údržby a které nikoli.
Usnesení přijatá z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želešice, konaného dne 5. 2. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obce Želešice

III. zasedání obecního zastupitelstva
Počet členů ZO: 11

Přítomno: 9

Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu a členy
návrhové komise - Veselý Roman, Bc Vildová Ilona
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu
Bod 12/ Schválení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběrové řízení
Bod 13/ Schválení zařazení obce Želešice do územní působnosti MAS.
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání jako celek.
12
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Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva věcného břemene
služebnosti vedení inženýrských sítí na pozemku p. č. 955/1 v k. ú. Želešice. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva věcného břemene
služebnosti vedení inženýrských sítí na pozemku p. č. 302/1 v k. ú. Želešice. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 644/1 v k. ú. Želešice. Zastupitelstvo obce ukládá starostce zveřejnění
záměru prodeje. Zastupitelstvo obce schvaluje přecenění pozemku dle
znaleckého posudku, který bude promítnut do ceny pozemku. Zastupitelstvo obce ukládá starostce zajistit oddělovací geometrický plán k tomuto prodeji.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 16. 6. 2014. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého Dodatku č. 1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 1
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na p. č. 955/1 v k. ú.
Želešice. Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015
v předloženém znění.
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce schvaluje zhodnocení finančních prostředků v částce Kč 18 000 000,00 uložením na dlouhodobý /tj. 24 měsíců/
termínovaný vklad u Sberbank CZ.
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplatek dotace ze SFŽP ČR ve
výši Kč 4 961,- a z Fondu soudržnosti ve výši Kč 84 337,-.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání, která by
vedla ke změně účelu obecních pozemků p. č. 1172/2 a 1172/4 z orné
půdy na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a tím zpřístupnění
všech sousedních parcel.
Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou komisi pro hodnocení
a posouzení nabídek do výběrového řízení na stavbu „Obec Želešice – ul. 24.
dubna, přeložka autobusových zastávek“ ve složení: Ing. Vraňan Jaroslav, Ing.
Arch. Tichý Marek, Ing. Rýpar Josef. Hlasování č. 13 – pro 6, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého území do
územní působnosti MAS Bobrava na období 2014-2020
Želešický zpravodaj 1/2015
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zápisy do kroniky Obce v elektronické podobě dle předpisu č. 132/2006 Sb. Zákona o kronikách obce budou
prováděny od 1. 1. 2011 s tím, že budou postupně zpřístupněny na webových
stránkách obce.
Starostka obce na základě pověření ZO k provedení rozpočtového opatření v době od 12. 12. 2014 do 31. 12. 2014 provedla rozpočtové opatření
č. 9 a 10/2014 – ZO rozpočtová opatření č. 9 a 10/2014 bere na vědomí a jsou
přílohou zápisu.
ing. Magda Kvardová, starostka obce,
Ing. Vraňan Jaroslav, místostarosta obce
Komentář:
III. zasedání obecního zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu, která byla nově vybavena digitálním projektorem a po připomínkách některých občanů k velikosti projekce při předchozím zasedání dostatečně velkým projekčním plátnem. Program jednání byl proti zveřejněnému
programu doplněn na návrh starostky obce o další dva body Bod 12 - Schválení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběrové řízení Bod 13
- Schválení zařazení obce Želešice do územní působnosti MAS. V upravené
podobě byl program jako celek přijat. Větší část projednávaných bodů se tentokráte týkala především smluvních vztahů mezi obcí a stavebníky. Zpravidla se jedná o záležitosti, kdy jednotliví majitelé nemovitostí budují sítě ke
svým parcelám na pozemcích ve vlastnictví obce a tato skutečnost musí být
smluvně ošetřena zpravidla smlouvou o zřízení věcného břemene, respektive
smlouvou o budoucí smlouvě na zřízení tohoto břemene. Pokud má kdokoli z občanů zájem o informace, kde je která parcela umístěna a kdo je jejím
vlastníkem má možnost si informace vyhledat ve veřejně dostupných dokumentech Státní správy zeměměřictví a katastru pomocí velmi jednoduchého
formuláře (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx).
V případě bodu č. 4 (Usnesení č. 6) se jednalo o schválení záměru prodeje
části obecního pozemku. Jedná se o část obecního pozemku na ulici Školní,
na kterém je umístěna místní komunikace - silnice. Část pozemku se však nachází za plotem majitele sousedícího soukromého pozemku. Tento nesoulad
byl odhalen po digitalizaci katastrální mapy. Majiteli sousedního pozemku,
který se při zjištění této skutečnosti obrátil na katastrální úřad s žádostí o nápravu, a bylo mu doporučeno řešit tuto záležitost dohodou s obcí.
Dále obecní zastupitelstvo přijalo rozpočtové opatření, které reaguje na
straně příjmů obce na zvýšené příjmy ze státního rozpočtu, na výdajové straně potom řeší zvýšení v důsledku odvodů DPH a zároveň náklady spojené
s nákupem nádob na zimní posyp a rozmetadla.
14
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V osmém bodu jednání zastupitelstvo po diskuzi vzalo na vědomí, že zápisy
do obecní kroniky obce budou prováděny v elektronické podobě. Toto rozhodnutí je v kompetenci starostky, proto se o tomto bodu nehlasovalo, byl pouze
diskutován. Doposud byly zápisy do kroniky pořizovány ručně. Poslední pořízený
zápis je z roku 2010, počínaje rokem 2011 budou tedy zápisy pořizovány elektronicky a následně tištěny a archivovány. Mimo jiné umožní toto rozhodnutí
zpřístupnit zápisy do kroniky pro veřejnost např. na webu obce. Přítomní občané
a zastupitelé měli možnost nahlédnout do stávající ručně psané kroniky.
Vcelku dlouhá, ale věcná debata proběhla k návrhu starostky obce na
zhodnocení volných finančních prostředků z rozpočtu obce. Původní návrh
starostky předpokládal uložení cca 10 milionů, zastupitelé dospěli ke konsensu o uložení částky 18 milionů Kč na termínovaný vklad u Sberbank CZ, kde je
veden i běžný účet obce a kde byly termínované vklady zřizovány i v minulosti. Zastupitelé měli k dispozici i další nabídky termínovaných vkladů a dalších
finančních instrumentů. Nabídka Sberbank byla z předložených nejvýhodnější. Schválená částka nijak nenaruší hospodaření obce, protože obec získá
v blízké době prostředky v podobné výši z dříve zřízených vkladů.
Dalším bodem programu bylo přijetí doplatků dotací ze Státního fondu
životního prostředí. Jednalo se o stejnou záležitost – Varovný protipovodňový systém, která byla projednávána již na předešlém zastupitelstvu. Zde se
jednalo o konečné doplatky dotací.
Pravděpodobně nejdelší debata jak mezi zastupiteli, tak mezi přítomnými
občany proběhla k bodu č. 11 (Usnesení č. 12). Jedná se o letitý spor majitelů parcel v části obce občany Hojnary. Tento spor byl již předmětem několika
jednání předchozích zastupitelstev a zdánlivě bez možného řešení. Projednávání na veřejném zasedání předcházelo místní šetření přímo na místě samém,
kterého se zúčastnila starostka a místostarosta obce, zastupitelé p. Starý a pan
Dohnal a zástupci obou znesvářených stran. Jednání zastupitelstva se potom
zúčastnil další z majitelů dotčených pozemků a prezentoval svůj pohled na věc.
V zásadě jde o to, že díky postupnému prodeji a dělení pozemků došlo k situaci,
kdy někteří majitelé pozemků nemají nyní ke svým pozemkům přístup. Po určitou dobu využívali pozemky svých sousedů, ale ti nyní s takovýmto postupem
nesouhlasí. Obec v této lokalitě vlastní pozemek, který by umožnoval přístup
všem, tomu však brání oplocení (brána), která je soukromým majetkem na pozemku obce. Tento z dnešního pohledu nesmysl vznikl někdy v sedmdesátých
letech minulého století, kdy to zkrátka a dobře možné bylo. Několik návrhů
obce na řešení situace v minulosti ztroskotalo, protože i z nynějších jednání je
patrno, že dohoda mezi dalšími zúčastněnými stranami není možná. Obci nepřísluší zkoumat, kdo je v tomto sporu ten hodný a kdo ten zlý. Nyní se tedy
nabízí řešení, aby obec změnila účel užívání svého pozemku z orné půdy na
Želešický zpravodaj 1/2015
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veřejnou účelovou komunikaci, což by dovolilo přístup na pozemky i těm majitelům, kteří jej nyní nemají. Pro obec to může znamenat neplánované náklady
navíc, ale toto řešení se jeví jako jediná možnost vyřešení letitého sporu pro
obec a v dlohodobějším horizontu snad pro většinu účastníků sporu.
V následujícím bodu zastupitelstvo zvolilo členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek do výběrového řízení na stavbu „Obec Želešice – ul. 24. dubna, přeložka autobusových zastávek“. Jedná se o dokončení v předchozím roce
rozestavěných chodníků v úseku mezi podloubím a objektem Viktorky na pravé
straně směrem na Brno. Definitivně byla zrušena varianta autobusové zastávky
před Havlátovými. Konečné umístění zastávky však stávající zadání neřeší. Dojde
pouze k úpravě chodníků.
V závěrečném bodu zastupitelé souhlasili se zařazením obce Želešice do
územní působnosti MAS Bobrava (MAS = místní akční skupina) na období
2014-2020. Iniciátorem vzniku této skupiny je obec Moravany. Toto sdružení
může v budoucnu umožnit jeho členům lepší přístup k některým dotačním
titulům, na které by samostatné obce, případně organizace v obcích pravděpodobně při samostatném postupu nedosáhly.
Následovala diskuze v různém a závěr III. Zasedání obce.

Komise a výbory
Pro volební období 2014-2018 byly v obci Želešice zřizeny následující výbory
a komise:
Výbory:
Finanční výbor: Bc. Ilona Vildová – předsedkyně, Ing. Zdeněk Mička, Roman Veselý
Kontrolní výbor: Ing. Jiří Kvasnička – předseda, Ing. Jan Šumbera, Ing. Josef Rýpar
Dle Zákona o obcích § 122 platí:
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor
pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona;
vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu
všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li
o předsedu osadního výboru (§ 120).
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Komise:
Komise pro výstavbu a investiční rozvoj: Ing. arch. Marek Tichý – předseda,
Mgr. Robert Holfeuer, Ing. Jaroslav Vraňan, Ing. Zdeněk Mička, Ing. Magda
Kvardová
Komise lesní: Ing. Jiří Dohnal - předseda, Ing Jaroslav Pištěk, Ing. Magda
Kvardová
Komise kulturní: František Starý - předseda, Ivan Riedl, Roman Veselý
Komise školská: zatím není jmenována
Dle Zákona o obcích § 122 platí, že - (1) Rada obce (pozn. red. – v Želešicích je tímto orgánem starosta obce) může zřídit jako své iniciativní a poradní
orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
Obecně lze tedy říci, že komise jsou poradními skupinami starosty obce,
zatímco výbory jsou orgány obecního zastupitelstva.

Rozpočet obce na rok 2015
Příjmová část
třída 1-Daňové příjmy
14 933 200 Kč
položka
1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin. a fuknč. požitků
3 000 000 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti
100 000 Kč
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
290 000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob
3 300 000 Kč
Daň
z
příjmů
právnických
osob
za
obce
(bude
řešena
až
dle skutečnosti Rozpočtovým
1122 opatřením v r. 2015)
1211 Daň z přidané hodnoty
6 200 000 Kč
1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstraň. komun. odpadu
835 000 Kč
1341 Poplatek ze psů
40 000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
18 000 Kč
1344 Poplatek ze vstupného
2 000 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
200 Kč
1351 Odvod loterií apod. her. kromě VHP
120 000 Kč
1261 Správní poplatky
28 000 Kč
1511 Daň z nemovitostí
1 000 000 Kč
třída 4-Přijaté transfery
285 000 Kč
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrn. dot. vztah
285 000 Kč
(bude řešena až dle skutečnosti Rozpočtovým opatřením v r. 2015)
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Paragraf:
1031 Pěstební činnost les
záležitosti těž.prům.-zák. odvod Báňského
2119 Ost.
úřadu
2212 Silnice - místní komunikace (fin. dar - Lomy s.r.o.)
2310 Pitná voda-vodovod (pronájem BVaK)
a čištění odp. vod-kanalizace-nájem
2321 Odvádění
BVaK
3113 Základní škola -nájem školní byt, Vodafone
3314 Činnosti knihovnické-za půjčování knih
3341 Rozhlas -poplatky za hlášení v MR
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
3399 Ost. záležitosti kultury
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství (vč. pronájmu budovy OÚ)
3632 Pohřebnictví-hřbitov
3639 Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu-sběrný dvůr
3723 Sběr a svoz ost. odpadů (tříděných)
o vzhled obce a veř. zeleň (fin. dar - Lomy
3745 Péče
s.r.o.)
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (úroky)
celkem
Změna
8115 účtech stavu krátkodobých prostředků na bank.
Příjmy celkem
Výdajová část
Paragraf
hospod. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet.
1014 Ozdrav.
péče
1031 Pěstební činnost - les
2212 Silnice - místní komunikace
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDS)
2310 Pitná voda-vodovod
2321 Odvádění a čištění odpadních vod-kanalizace
18

400 000 Kč
400 000 Kč
95 000 Kč
380 000 Kč
400 000 Kč
110 000 Kč
700 Kč
8 500 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
52 800 Kč
1 245 000 Kč
14 000 Kč
513 500 Kč
15 000 Kč
90 000 Kč
250 000 Kč
500 Kč
7 000 Kč
750 000 Kč
19 985 200 Kč
7 718 800 Kč
27 704 000 Kč

2 000 Kč
379 400 Kč
210 000 Kč
2 089 500 Kč
82 700 Kč
1 300 000 Kč
1 020 000 Kč
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3111 Předškolní zařízení- MŠ-sloučeno se ZŠ
10 120 400 Kč
z toho výdaj. třída 6-kapitál.výdaje-výstavba nové MŠ 10 120 400 Kč
3113 Základní škola
2 500 000 Kč
z toho výdajová třída 5-příspěvek na provoz
1 893 900 Kč
z toho výdajová třída 5-ost.běžné výdaje
15 000 Kč
z toho výdajová třída 5-příspěvky žákům apod.
15 000 Kč
z toho výdajová třída 6-kapitálové výdaje
576 100 Kč
3141 Školní stravování-ŠJ-sloučeno se ZŠ
3314 Činnosti knihovnické
37 000 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika)
10 000 Kč
3341 Rozhlas a televize
6 000 Kč
3349 Ost. záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)
50 000 Kč
3399 Ost. záležitosti kultury -SPOZ, hody, výročí obce
243 000 Kč
z toho výdajová třída 5-běžné výdaje
137 000 Kč
z toho výdajová třída 5-příspěvek církvi
106 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
300 000 Kč
z toho výdajová třída 5-příspěvek TJ
300 000 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže
142 000 Kč
3421 Ostatní zájmová činnost
100 000 Kč
3612 Bytové hospodářství
20 800 Kč
3613 Nebytové hospodářství
1 039 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení
275 000 Kč
3632 Pohřebnictví-hřbitov
152 100 Kč
3635 Územní plánování
300 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)
1 050 100 Kč
z toho výdajová třída 5-běžné výdaje
50 100 Kč
z toho výdajová třída 6-kapitálové výdaje
1 000 000 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
15 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
684 800 Kč
3723 Sběr a svoz ost. odpadů (tříděných)
130 000 Kč
3744 Protierozní a protipovodňová ochrana
25 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
748 700 Kč
4359 Ost. služby a čin. v oblasti soc. péče
22 000 Kč
5212 Ochrana obyvatelstva
100 000 Kč
5512 Požární ochrana-dobrovolná část
100 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí
1 310 500 Kč
6171 Činnost místní správy
2 879 000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bank.poplatky apod.)
11 000 Kč
Želešický zpravodaj 1/2015
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6320 Pojištění fukčně nespecifikované (pojištění majeku obce)
45 000 Kč
6399 Ost. finanční operace (odvod DPH +Revers charge)
200 000 Kč
Finanční
vypořádání
min.
let
(vratka
části
dotace
6402 na volby)
4 000 Kč
Výdaje celkem
27 704 000 Kč
Upraveno pro účely zpravodaje. Kompletní, nezkrácená verze je k dispozici na webu obce
www.zelesice.eu v sekci Obec Želešice / Hospodaření obce.

Příspěvky zastupitelů
Vážení sousedé, milí občané Želešic,
dovolte mi, abych Vás pozdravil po delší době ze stránek obecního
zpravodaje.
V první řadě mi dovolte, abych Vám poděkoval za trpělivost, kterou jste
se mnou po dobu dvou uplynulých volebních období měli jako se starostou.
Dovolte mi, poděkovat také zastupitelům, kteří se mnou v uplynulých osmi
letech seděli za stolem, brali na sebe odpovědnost a rozhodovali o dění
a rozvoji obce, hlídali koncepci rozvoje podle územního plánu. Také děkuji
zaměstnancům obce, kteří to se mnou vydrželi. Problémů, které se řešily,
nebylo málo. Postupem času jsme řadu problémů vyřešili, ale také čas a soužití
lidí přineslo další.
Pro mne bylo uplynulých osm roků velkou zkušeností, kdy jste mne zkoušeli
především jako občané nebo majitelé realit v katastru obce. Se spoustou
z Vás jsem se setkal poprvé, někdy to bylo jednání příjemné jindy méně. Za
tato setkání Vám chci poděkovat a považoval jsem si všech, kteří při těchto
jednáních řekli svůj názor, který byl podkladem k další diskuzi a zlepšení situace
v obci. V každém případě jsem se po dobu celých osmi roků snažil zastupovat
zájmy všech obyvatel, bez toho, že bych někomu stranil. Bohužel, ne vždy se
individuální zájmy shodovaly se zájmy celku nebo většiny. Také jsem se snažil
o to, aby obec byla vnímána jako subjekt, který má své poslání, hospodaří
s majetkem, který však nepatří všem, jak mne o tom někteří přesvědčovali.
V novém zastupitelstvu voleném na období 2014-2018 jsem byl navržen do
kontrolního výboru jako jeho předseda.
Chci Vám podat ruku, těm, kteří ji chtějí přijmout. Pokud budete mít problém,
který patří do problematiky zastupitelstva, řízení obce a bojíte se přímo obrátit
na vedení obce se svým problémem, nabízím Vám pomoc.
Doufám, že za uplynulé roky jste poznali dostatečně, že jsem před problémy
oči nezavíral, nevyhýbal se jim a snažil jsem se věci nazývat pravými jmény.
Domnívám se, že je to jediná a účinná metoda při řízení obce a komunikaci
s občany.
Ing. Jiří Kvasnička, předseda kontrolního výboru
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Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad za rok 2015
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015:
Poplatek za osobu a kalendářní rok (týká se i chatařů)
Poplatek za dítě narozené od 1. 1. 2009

480,- Kč
400,- 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. 2015, a to v hotovosti, převodem na účet správce
poplatku nebo poštovní poukázkou.

Poplatek za psa za rok 2015
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je
držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Želešice.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Držitel psa s trvalým pobytem v rodinném domě:
Za prvního psa:
Za druhého a každého dalšího psa:

120,- Kč
180,- Kč

Držitel psa s trvalým pobytem v bytovém domě:
Za prvního psa:
Za druhého a každého dalšího psa:

600,- Kč
900,- Kč
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Držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatelem
sirotčího důchodu:
Za prvního psa:
Za druhého a každého dalšího psa:

60,- Kč
90,- Kč

Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. 3. 2015 anebo
v průběhu roku, a to od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková
povinnost vznikla, a to 1/12 sazby za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku.

Informace k platbám poplatků
Platba hotově v kanceláři obecního úřadu:
Pondělí 8.00 – 17.00 hod – úřední den
Úterý 8.00 – 15.00 hod
Středa 8.00 – 17.00 hod – úřední den
Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod
Pátek 8.00 – 11.30 hod
Lövová Jarmila, správce místního poplatku, telefon: 547 217 527
Převodem z bankovního účtu tak, aby platba byla připsána na účet obce do
31. 5. 2015
Číslo účtu: 4060007210/6800 (Sberbank),
Variabilní symbol: číslo domu /… 01340 (např. dům č. p. 16 – 1601340), číslo
chaty/… 1340 (např. chata č. e. 91 – 911340/
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).

Veřejné pohřebiště Želešice
Rádi bychom Vás tímto krátce seznámili s chodem veřejného pohřebiště v naší
obci a poskytli informace k nájmům hrobů a urnových vitrín. Provozovatelem
veřejného pohřebiště je Obec Želešice. Provozovatel se při své činnosti řídí Řádem
veřejného pohřebiště, který umožňuje stejné podmínky pro sjednání nájmu
hrobového místa pro všechny občany a je zveřejněn na stránkách obce Želešice
a na vývěsce přímo na místním hřbitově. Nájem hrobového místa (urnové
vitríny) vzniká na základě smlouvy o nájmu uzavřené mezi provozovatelem
pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (občanem). Smlouva o nájmu má
vždy písemnou formu, obsahuje výši nájemného a výši úhrady za služby spojené
s nájmem dle cenového výměru obce Želešice, platného od 4. ledna 2010
a uzavírá se na dobu 10 let.
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Hroby a urnové hroby:
Nájemné Kč 6,-- / m2 / 1 rok
Služby Kč 28,07 / m2 / 1 rok
Celkem tedy Kč 34,07/m2/1 rok (smlouvy se však uzavírají na 10 let, pak Kč 340,7/ m2).
Urnové vitríny:
Stará výstavba Kč 250,- / 10 let
Nová výstavba Kč 1.200,- / 10 let
K uzavření nové nájemní smlouvy se zájemce dostaví osobně na Obecní úřad
Želešice. Je nutno mít sebou platný občanský průkaz. Zde uzavře nájemní smlouvu
a zaplatí předepsané nájemné. Každých 10 let je nutno uzavřít novou smlouvu
a uhradit nájemné.
Provozovatel pohřebiště 90 dní před skončením doby nájmu písemně upozorňuje
nájemce na tuto skutečnost. Pokud mu není trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám,
uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti. K této situaci, kdy nebyl znám trvalý
pobyt nájemce, došlo i na našem pohřebišti. Proto byla tato skutečnost zveřejněna
na vývěsce pohřebiště a následně, jak si jistě všimla řada z Vás, přímo na hroby
a urnové vitríny vlepena výzva ke kontaktování provozovatele pohřebiště. Takto se
nám podařilo dohledat téměř všechny neznámé nájemce. K těmto situacím může
dojít například tím, že nájemce zemře, není z naší obce a na uvedené adrese se již
nikdo z rodiny nezdržuje. Provozovateli tak zůstal neznámý nájemce pouze jednoho
hrobového místa a dvou urnových vitrín. V těchto případech, kdy není uživatel znám,
nebo není známa jeho adresa, dochází po určité době k zániku užívacího práva.
Pokud dojde k úmrtí nájemce, přechází nájemné na jeho dědice. Dědic v tomto
případě oznámí, že nájemce zemřel a on je právoplatným dědicem. Je však nutné
tuto skutečnost věrohodně doložit, tj. kdy se dědicem stal a na základě čeho – např.
rozhodnutí (usnesení) příslušného notáře jako soudního komisaře.
Ve všech výše uvedených skutečnostech se postupuje podle zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, Řádu pohřebiště a cenového
výměru obce Želešice.
Veškeré další informace týkající se agendy hřbitova a uzavírání smluv je možné
řešit na Obecním úřadě Želešice s paní Irenou Pavlasovou.

Důležitá telefonní čísla
OÚ Želešice podatelna
Starosta Želešice, Ing. Magda Kvardová
BVK poruchy (Brněnské vodárny a kanalizace)
E-on poruchy
Policie Rajhrad
MUDr. Radek Kousalík mobil
MUDr. Radek Kousalík pevná Želešice
MUDr. Radek Kousalík pevná Modřice
Želešický zpravodaj 1/2015

547 217 527
774 765 320
543 212 537
800 225 577
547 232 193
603 259 788
547 210 356
547 216 580
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Memoriál Zdeňka Dvořáka – Report in English
It’s sunny and there are many people around us. The weather for this event
is fine. What is actually going on here? Today – 26th September 2014 – our
Primary school is organizing cross-country running competition Memoriál
Zdeňka Dvořáka – běh o želešickou růži. We are standing at the winner’s
podium and we have grabbed successful pupils from our school. Here we have
Vendula Sedláková, the winner in category IIIB; Adam Hladký, the winner in
category IVA, and Adam Gajarský, who won second place in the same category.
Je slounečno a všude kolem je mnoho lidí. Počasí protuto příležitost je příjemné.
Co se vlastně děje? Dnes 26. Září 2014 pořádá naše Základní škola soutěž
vpřespolním běhu Memoriál Zdeňka Dvořáka – běh o želešickou růži. Stojíme před
stupni vítězů, kde jsme odchytili úspěšné žáky z naší školy. Zde máme Vednulu
Sedlákovou, vitětzku kategorie IIIB; Adama Hladkého, vítěze v kategorii IVA
a Adama Gajarského, který ve stejné kategorii získal druhé místo.
Vendula, how do you feel?
I‘m OK now but before the race I was very nervous.
Did you believe that you would win?
I was hoping for it.
What sport do you do?
Athletics.
Adam, did you have any tactic?
To finish the race.
How do you feel?
I am happy because I have won but I am tired after the
run.
Did you belive that you would win?
I think if you don’t believe you can win, you can’t win
anything. So, I probably must believe that I‘m able to
win, at least a little bit.
Adam, what sports do you do?
I play ice hockey.
How did it go today?
It went well, better than I had expected. I am very
tired now, of course.
Did you believe that you would win?
I am happy that it ended this way because I did not
believe that I could get the second place.

Vendulo, jak se cítíš?
Teď jsem v pohodě, ale před závodem jsem byla
hodně nervózní.
Věřilas’, že můžeš vyhrát?
Doufala jsem, že jo.
Jaký sport děláš?
Atletiku.
Adame, měl jsi nějakou taktiku?
Dokončit závod.
Jak se cítíš?
Jsem šťastný, protože jsem vyhrál, ale po běhu jsem
unavený.
Věřil jsi, že můžeš vyhrát?
Myslím si, že pokud nevěříš, že můžeš vyhrát, tak
nemůžeš vyhrát. Takže asi musím alespoň trochu
věřit, že jsem schopen vyhrát.
Adame, co za sport děláš?
Hraju hokej.
Jak to dnes šlo?
Šlo to dobře, lépe, než jsem čekal. Jsem velmi unavený,
samozřejmě.
Věřil jsi, že bys mohl vyhrát?
Jsem rád, že to dopadlo takhle, protože jsem nevěřil,
že bych mohl být druhý.

Thank you for your answers (Díky za odpovědi).
M. Korgerová, V. Sedláková, A. Hladký, A. Gajarský
a T. Vařeková, proof reading R. Saundersová
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Rozsvěcování stromu ve Victorii
Stejně jako v předchozím roce tak i v roce 2014 si děti ze ZŠ a MŠ Želešice
nenechaly ujít možnost předvést se na předvánočním vystoupení v areálu
restaurace Victoria. Vedle klasických koled zazněly i písničky ze současnosti,
nechyběl vánoční příběh a překvapivě došlo i na pěvecké vystoupení žáků
vyšších ročníků. Všichni příchozí si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky
z vánočních dílen, které škola každoročně pořádá.

Základní a mateřská škola
Zprávy ze Základní a Mateřské školy Želešice budou tentokrát trochu
jiné, než na jaké jsou čtenáři zvyklí. Vedle tradičních informací o akcích, které
se nám povedly a z nichž máme radost, připojujeme rozhovor v angličtině,
který sestavili žáci II. stupně pod vedením paní učitelky Vařekové a supervize
paní učitelky Saundersové. Věřím, že Vás rozhovor zaujme, procvičíte si své
znalosti angličtiny a oceníte snahu žáků, kteří se pro tuto netradiční podobu
příspěvku nadchli a hlavně vše dotáhli do vítězného konce.

Ze života naší mateřské školy
Od začátku školního roku uběhlo už mnoho dní. Děti si zvykly, našly si
kamarády a vesele se zapojují do všech aktivit, které pro ně připravujeme.
V září shlédly v tělocvičně ZŠ divadlo „Zvířátka ze statku“.
K říjnovým komunálním volbám děti vyzdobily chodbu Obecního úřadu na
téma „Želešice očima dětí MŠ“ krásnými maketami domečků, veřejných budov
i zeleně. Na poslední den v říjnu se moc těšily a pilně připravovaly lampióny
na tradiční akci s názvem „Světýlkování“. Světelný průvod již tradičně došel až
k cukrárně a na její nádvoří, kde si děti opekly špekáčky a společně se občerstvily.
V říjnu také zpestřily svým milým vystoupením oslavu jubilantů obce Želešice.
Želešický zpravodaj 1/2015
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Navštívily veselé divadelní představení v Divadle Radost s názvem
„Kůzlátka a vlk“, aby si osvojily další dovednost, tentokrát chování v kulturním
prostředí divadla.
V listopadu dvě studentky stomatologie připomněly dětem, jak si správně
čistit zoubky a starat se o ně.
Velmi působivým „vánočním muzikálem o zrození Ježíška“ se také připojily
k řadě vystupujících u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na nádvoří
Restaurace Victoria a pořádání vánočního jarmarku.
Potěšily pásmem veršů a písniček nové občánky Želešic a jejich rodiče na
slavnostním Vítání občánků do života.
V prosinci přišel do mateřské školy Mikuláš s andílky a čerty zjistit, jak
jsou děti hodné, a obdaroval je adventními kalendáři. Děti se těšily i na
vánoční výstavu v Mateřské škole a Základní škole na Sadové, kde si vyrobily
drobné dekorace ve vánočních dílničkách. Nejvíce se ale těšily a připravovaly
na slavnostní vánoční besídku pro rodiče. Vystoupení se velmi povedlo.
Děti a rodiče si společně zazpívali vánoční koledy. V této skoro už vánoční
atmosféře si vyráběli vánoční přáníčka a dekorace a občerstvili se přineseným
vánočním cukrovím a voňavým vánočním čajem.
Letos jsme se zapojili do celorepublikové akce „Pouštění balónků Ježíškovi“
a tím se pokusili překonat rekord z roku 2012 ve vypuštění ještě většího počtu
balónků, než bylo v předešlém roce. Celá akce probíhala ve spolupráci s rádiem
Impuls. Mediální kmotr celé akce Václav Vydra dal na náměstí v Hodoníně
přesně 12. 12. 2014 v 15:15 hodin pokyn pro všechny zúčastněné k vypuštění
fialových balónků s dopisem – přáníčkem k Ježíškovi (co bych si nejvíc přál
najít letos pod stromečkem). Do akce se zapojila i cukrárna U kulaté, která
poskytla prostor pro dobrovolnice při nafukování balónků a navazování
přáníček a také zprostředkovala ozvučení z rádia. Z naší obce vylétlo do oblak
k Ježíškovi 121 balónků. Celá akce skončila úspěchem a rekord se podařilo
překonat.
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Děti také společně oslavily narozeniny svých spolužáků, kteří přišli na
svět v měsíci září až prosinci. Dostaly drobné dárečky a kamarádi jim popřáli
a zazpívali.
Nový rok se přehoupl a už máme před sebou plno nových starostí. Děti
předškolního věku se podívaly na prvňáčky, jak se učí, zjistily, jaké to ve
škole je a co na ně od září čeká. Rodiče předškolních dětí se sešli na třídních
schůzkách a pohovořili si s učitelkami o schopnostech svých dětí a o jejich
školní připravenosti a zralosti. Individuálně řešili případné nedostatky, aby
děti v základní škole měly jen ty nejlepší výsledky.
Hana Marečková

Spolky a dění v obci
Spolek želešických občanů a rodáků
Spolek byl založen v říjnu 2014 jako reakce na nedostatečné možnosti
kulturně společenského vyžití občanů, zvláště těch dříve narozených. Nejsme
uzavřená společnost, ale naopak přivítáme ve svých řadách všechny občany bez
rozdílu, kteří mají zájem o aktivní využití svého volného času. Nemáme zatím
pevnou organizační ano členskou strukturu, ale věřím, že ta se časem za přispění
ochotných občanů vytvoří a hlavně se zvýší zájem občanů o naše akce, protože
dosavadní zájem byl minimální!
Dosud jsme uspořádali tři přátelská posezení (s malou účastí) a besedu
o„německé dálnici“, která byla velmi hojně navštívena i mimoželešickými občany.
Do budoucna máme smělé plány, ale o jejich realizaci rozhodne zájem občanů.
Jan Macháček, místopředseda spolku

Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 3. 1. do 12. 1. 2015 proběhla v naší obci tradiční „Tříkrálová
sbírka“. Koledníci získali od dárců celkem 38 616,- Kč, což je druhá nejvyšší
částka získaná v Želešicích v rámci této dobročinné sbírky.
V minulých letech bylo vybráno
Rok 2006 Kč 25 450,Rok 2007 Kč 26 923,Rok 2008 Kč 26 848,Rok 2009 Kč 28 217,Rok 2010 Kč 29 704,Rok 2011 Kč 34 721,Rok 2012 Kč 36 855,- a EUR 6,Rok 2013 Kč 40 352,Rok 2014 Kč 37 949,- a EUR 5,Želešický zpravodaj 1/2015
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Sport
Fotbal
V předchozí sezoně utekl mužům postup do vyšší soutěže o pověstný
vlásek. Hráčský kádr se před novou sezonou zásadně nezměnil a tak byl
pro aktuální sezónu 2014 /2015 cíl téměř jasný. Další pokus o postup
do krajské soutěže, kde byly Želešice v dosavadní historii pouze jednu
sezonu na konci šedesátých let. Do role favorita pasovala Želešice i velká
část soupeřů. Trenér Lukáš, který prodloužil své želešické angažmá,
mohl do sestavy zařadit i navrátilce Mirka Kotouče a Tomáše Zlínského
a nově přišel David Knotek ze Soběšic a Radek Knee z Novosedel. Navíc
ještě využil odchovance Jakuba Macha, hráče dorostu a v průběhu soutěže
musel nuceně nasadit dalšího dorostence, Pavla Hrbáčka. V průběhu
podzimu si tým vedl víc než dobře, ačkoli se nevyvaroval dvou „výbuchů“,
když neuvěřitelně prohrál s posledními Blažovicemi a doma nedokázal
přes drtivou převahu nic vymyslet na Ochoz. V konečném účtování je tak
tým před startem jarní sezony na skvělém druhém místě tabulky a hned na
úvod jara se 5. 4. utká doma s hlavním rivalem a vedoucím týmem tabulky
Moutnicemi. Zápas napoví mnohé o postupových ambicích Želešic.

Badminton
Viktoria si v loňské sezoně vybojovala postup do nově vzniklé V. ligy, ale
vzhledem k úzkému hráčskému kádru se startu v této lize vzdala a i v letošní
sezoně nastupuje v městském přeboru (VI. lize). Před začátkem sezony bylo
cílem týmu probojovat se do pětičlenné finálové skupiny. Viktoria se však od
začátku sezony musí obejít bez tradičních opor sezon předchozích Radima
Sedláka a Renaty Matuškové. Po odehraných zápasech je však zřejmé, že se
badmintonistům cíl naplnit nepodaří a budou letos bojovat pouze o umístění.
K postupu do finálové skupiny však nechybělo až tak mnoho. Ženskému
deblu chyběly v zápase s Chropyní k výhře ve druhém setu dva míče, které by
znamenaly výhru a bod z celého zápasu navíc. Ještě méně chybělo holkám
v deblovém souboji v Židlochovicích. Tam se navíc ve dvouhře v dobře
rozehraném utkání zranila Petra Sedláková a musela vzdát, což znamenalo
prohru 3:5. Ztráta v tomto utkání se nakonec ukázala jako rozhodující.

Zimní fotbalový turnaj 2014
V předvánočním víkendu proběhl 6. ročník vánočního turnaje O pohár
předsedy TJ Viktoria Želešice. Díky nevlídnému deštivému počasí nebylo
možné upravit tradiční místo konání na parkovišti před hřištěm TJ a tak se
letošní fotbalová klání uskutečnila na nově vybudovaném hřišti s umělou
trávou v areálu ZŠ a MŠ na Sadové ulici. Nedělní počasí však naopak tentokrát
sportu přálo. Ačkoli bylo (v prosinci očekávané) chladno, tak celý den
provázelo příjemné slunečné počasí.
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Turnaje se nakonec z původních šesti přihlášených zúčastnilo pět týmů
a roli favorita turnaje splnilo želešické Áčko složené ze stávajících i nedávných
opor želešického fotbalu, které prošlo všemi zápasy bez zaváhání a zvítězilo.
Nejsledovanějším zápasem se ale jednoznačně stal souboj dvou dámských
týmů. V loňské sezoně byl souboj mladých fanynek s vítězem turnaje příjemným
zpestřením programu turnaje. Letos byl do programu vložen duel dvou týmů,
ve kterém mladé fanynky vyzvaly své starší soupeřky pod vedením kapitánky
a starostky obce Magdy Kvardové. Dívčí bitvě možná chybělo trochu fotbalové
kvality, ale rozhodně jí nechyběl sportovní duch a odhodlání. Mladé fanynky
prokázaly, že toho od mužských týmů při pravidelných návštěvách zápasů
dokázaly odkoukat o něco málo více a zvítězily v poměru 3:1.
Vyhlášení vítězů a předání cen a pohárů z rukou předsedů TJ a fotbalového
oddílu proběhlo na hřišti TJ Viktoria, kam se většina účastníků po skončení
sportovní časti přesunula a kde byly pro všechny příchozí připraveny vepřové
hody.

Želešické zajímavosti
Počet obyvatel v Želešicích
Kolik bylo v Želešicích obyvatel přesně před 100 lety nevíme, ale v roce
1910 zde bylo 145 domů a žilo 1031 obyvatel, o deset let později, v roce 1920,
to bylo 187 domů a 1145 obyvatel. V roce 1750 bylo v obci 78 domů, ale počet
obyvatel není znám. V roce 1790 to bylo 83 domů a 657 obyvatel.
Rok 1834 .... 107 domů .... 746 obyvatel
Rok 1869 .... 132 domů .... 952 obyvatel
Rok 1900 .... 134 domů .... 987 obyvatel
Rok 1930 .... 222 domů .... 1115 obyvatel
K 1. 1. 2015 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 1613.
Želešický zpravodaj 1/2015
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Tip na vycházku do okolí - památný strom v Želešicích
Želešice se mohou pochlubit přírodní
památkou, stromem, který byl z iniciativy Ing. Jiřího Dohnala vyhlášen památným stromem. Jedná se o Lípu srdčitou
(Tilia cordata) s odhadovaným stářím
150 – 200 let, který se nachází v lesním komplexu označovaném jako Želešický hájek
na jeho jižním okraji v nadmořské výšce
250 m n. m. při bývalé úvozní cestě. Památná lípa je ve vynikajícím stavu a vyniká svým habitem (vzhledem a stářím.
Jeho habitus je přímo spojen s dřívějším
obhospodařováním lesa, kdy byl pravděpodobně používán také jako tzv. hraniční
strom, tedy ke značení vlastnických hranic nebo částí lesa a to jeho pravidelným seřezáváním, které naposled proběhlo přibližně před 80 lety. Vzhledem
k tomu, že způsob obhospodařování lesa formou lesa nízkého či středního již
neexistuje, bude tento strom zanedlouho jediným reálným dokladem tohoto
způsobu obhospodařování v této lokalitě. Strom rovněž ukazuje na existenci
historické úvozní cesty, která je dnes zarostlá dřevinami.
A kudy ke stromu? Želešický hájek je les za „Bobrem“. Musíte se dostat
na nejvyšší místo (je zde krmelec), odkud je mimochodem krásný výhled na
Pálavské vrchy atd. a odtud klesat podél lesa směrem k Rajhradu. Pozor. Strom
není zatím nijak označen, ale poznáte ho, liší se od těch sousedních. Souřadnice
pro majitele GPS zařízení: 49°06‘22.5“N 16°35‘43.8“E (49.106260, 16.595510)

Kniha o Želešicích
Obec Želešice vydala v loňském roce fotoknihu „Z historie Želešic na
fotografiích“. Tato publikace nabízí na více než 200 stranách průřez želešickou
historií v obrazech z různých období od začátku minulého století až po
současnost.
Knihu je možno zakoupit na podatelně OÚ a cena je Kč 345,Do knihy se nevešel zdaleka všechen materiál, který byl k dispozici a tato
publikace by se mohla v budoucnu dočkat i svého pokračování. Pokud máte
jakékoli zajímavé materiály (fotky, obrázky, obrazy, dokumenty) a jste ochotni
se o ně podělit s ostatními, poskytněte je ke zpracování do digitální podoby,
tak aby mohly být v budoucnu použity. Informace na obecním úřadu.
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Inzerce
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