NOVOROČNÍ PROSLOV
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem obecního
zastupitelstva i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil první den nového
roku 2018.
Dovolte mi, abych hned na úvod vzpomněl ty, kteří nás v loňském roce
navždy opustili. V roce 2017 zemřeli pan Zdeněk Jarolímek, pan Jaroslav
Matouš, paní Květoslava Bazalová a paní Irena Brabcová, zvlášť bych
chtěl připomenout smutný odchod pana Petra Suchana a ještě jednou
poděkovat našemu Peťulkovi za jeho práci na obci. Chvilkou ticha proto
uctěme jejich památku ….. Děkuji.
V minulém roce se nám v obci bohužel nikdo nenarodil a doufám, že se
tak stalo nadlouho naposled. Počet obyvatel v obci je na čísle 276. Proto,
abychom toto číslo udrželi, děláme maximum práce. Na nových stavebních
místech nad školou už rostou nové domky. K dnešnímu dni jsou prodané
všechny parcely a stavební povolení má 6 majitelů. Je radost se dívat na to,
jak se mění tvář nové ulice v naší obci.
V roce 2017 obec převzala areál u Boučků a v jarních měsících jsme ho
částečně zkrášlili. Byli jsme nuceni povést rozsáhlou opravu bazénu v RIU,
čímž jsme bohužel přišli o část sezóny. V letošním roce bude oprava
bazénu pokračovat druhou stranou a uděláme vše proto, aby na dětský den
bylo vše nachystáno.
V parku jsme opravili zeď u mlýna Hammerschmiedových, byl
zrekonstruován most a park udržujeme, aby byl krásným místem pro vaše
procházky a relaxaci.
V podzimních měsících jsme postavili zeď pod domem Blanky Svobodové
a udělali chodník. V jarních měsících dokončíme terénní úpravy a myslím
si, že vznikne další pěkné místo v obci.
Tímto bych chtěl poděkovat všem obecním zaměstnancům za jejich
celoroční práci.
Želetickou základní školu v současné době navštěvuje 101 dětí, během
loňského roku byly opraveny podlahy v dalších dvou třídách a byla
opravena kotelna ve školní jídelně. Dovolte mi oznámit, že 8. května 2018
proběhne oslava 80 let otevření základní školy.
I v loňském roce jsme se zapojovali do různých dotačních programů.
Proběhla oprava bytu v DPS, nakoupili jsme mechanizaci za traktor, nový

traktůrek na sečení trávy, dokončujeme nový územní plán obce a
v neposlední míře, jak jste si již mohli všimnout, jsme získali dotaci na
výstavbu víceúčelového hřiště u školy. Tímto projektem vnikne parkoviště
u školy a hlavně nové sportovní hřiště pro žáky i veřejnost.
Při hodnocení roku 2017 nesmím zapomenout i na špatné zprávy. Přes
veškerou snahu se nám nepovedlo najít nový zdroj pitné vody, který by
splňoval potřebné podmínky při řešení problému s obsahem uranu v našich
stávajících vrtech. Tento problém musíme řešit dále a nyní již vznikají
návrhy, jakým způsobem propojit Dunajovický vodojem s vodou ze
Znojma.
V minulém roce byly kulturní komisí organizovány dnes již tradiční akce.
Proběhl jarní výšlap, vynášení smrtky, slet čarodějnic. Velkou akcí pro
celé okolí byl dětský den, na který přiletěl vojenský vrtulník, dále proběhla
dýňová stezka a rozsvícení vánočního stromu.
Vinaři zorganizovali otevření sklepů ve sklepní uličce, proběhl
předvánoční košt mladých vín.
Hasiči zorganizovali spolu s mládeží jakubské posvícení a na konci
prázdnin se uskutečnily tenisové turnaje ve dvouhře i čtyřhře.
Všechny akce byly hodnoceny jako velmi zdařilé a zaslouží si vyslovení
poděkování všem, kteří se podílejí na organizaci těchto pěkných akcí pro
naše děti i dospělé spoluobčany. Poděkování patří i těm, kteří je podporují
sponzorskými dary nebo finančními příspěvky. Přeji Všem spoustu nápadů
a úspěchů v organizování dalších akcí i v tomto roce.
Divadelní spolek Želetín reprízoval divadelní hru Kontrola v městě
Kocourově. Podle posledních informací se můžeme těšit na lednovou
premiéru nové hry. Děkuji všem ochotníkům za čas, který věnují přípravě
hojně navštěvovaných představení diváky i z dalekého okolí.
Významným úkolem pro rok 2018 je dokončení nového územního plánu
obce a dokončení výstavby víceúčelového hřiště. Podle možností se
chceme zapojit do dalších dotačních programů a chystat pokračování
výstavby nových stavebních míst.
Rok 2018 je rokem volebním. Již za 14 dnů půjdeme volit prezidenta
republiky a na podzim proběhnou komunální volby – ano je to již čtvrtý
rok našeho společného působení na obci. Tímto bych chtěl poděkovat za
spolupráci celému zastupitelstvu a paní účetní. Doufám, že mohu

konstatovat, že za ty tři roky jsme splnili ty hlavní cíle, které před námi
stály: revitalizace parku, výstavba nových stavebních míst a jako dárek na
konec víceúčelové hřiště u školy .
Na závěr chci poděkovat Vám všem občanům Želetic za to, jak se
věnujete úpravě svých domů a jejich okolí. Tím přispíváte k celkovému
vzhledu obce. Je velká škoda, že při procházkách musí člověk dávat pozor
na všude přítomné psí exkrementy. Tento nešvar je vizitkou všech majitelů
čtyřnohých miláčků a doufám, že se majitelé zamyslí a sjednají nápravu.
Chtěl bych poděkovat AGŘE Horní Dunajovice za spolupráci v uplynulém
roce a přeji si, aby tyto dobré vztahy nadále pokračovaly.
Neměl bych zapomenout ani na dobré mezisousedské vztahy, bez
kterých by naše společné soužití v obci nemohlo dobře fungovat.
Vážení spoluobčané rád bych vám Všem jménem celého
zastupitelstva i jménem svým popřál do nového roku 2018 mnoho úspěchů
pohody, spokojenosti, štěstí, zdraví a všem členům zastupitelstva mnoho
úspěšně zvládnutých úkolů, které mají za cíl neustále zlepšovat kvalitu
života v naší obci.
za obecní zastupitelstvo Milan Choura

