Novoroční proslov
„Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem obecního
zastupitelstva i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil první den nového
roku 2019.
Dovolte mi, abych hned na úvod vzpomněl ty, kteří nás v loňském roce
navždy opustili. V roce 2018 zemřeli pan Václav Neubauer, paní Anna
Tretterová, pan Jan Čada a pan Miroslav Suchan. Chvilkou ticha proto
uctěme jejich památku ….. Děkuji.
V minulém roce se nám v obci narodil Filip Hammerschmied a Daniel
Sekal. Počet obyvatel v obci je na čísle 276.
V uplynulém roce 2018 se především podařilo vybudovat víceúčelové
hřiště s parkovištěm nad školou. Tato stavba byla částečně hrazena z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj a je využívána hlavně při hodinách tělesné
výchovy žáků naší školy, ale i veřejností. Schválili jsme nový územní plán
obce. Realizovali jsme slíbenou opravu přepadového žlabu bazénu na
koupališti. V parku jsme zabudovali hrací prvky, lavičky a odpadkové koše
také za přispění Ministerstva pro místní rozvoj a park udržujeme, aby byl
krásným místem pro vaše procházky a relaxaci. V podzimních měsících jsme
začali opravovat posezení v Bílých jamách. V jarních měsících jej dokončíme
a myslím si, že vznikne další pěkné místo v obci po vzájemná setkávání.
Tímto bych chtěl poděkovat všem obecním zaměstnancům za jejich celoroční
práci.
Želetickou základní školu v současné době navštěvuje 97 dětí. V květnu
loňského roku jsme oslavili 80 let otevření školy za hojné účasti lidí z širokého
okolí. Drobnými terénními úpravami a vybudováním chodníku byl areál
školy propojen s víceúčelovým hřištěm. Za podpory Jihomoravského kraje
jsme zmodernizovali kotelnu školy. Proběhla výměna starých plynových kotlů
za nové kondenzační kotle s automatickým řízením provozu.
V minulém roce byly kulturní komisí organizovány dnes již tradiční akce setkání seniorů, vynášení smrtky, slet čarodějnic, dětský den, velmi hezkou
akcí v parku byla dýňová stezka a rozsvícení vánočního stromu. U příležitosti
100. výročí vzniku Československa se uskutečnila výstava Miroslava Fouska
z jeho sbírky s vojenskou tématikou. Vinaři zorganizovali otevření sklepů ve
sklepní uličce a proběhl předvánoční košt mladých vín. Hasiči zorganizovali
spolu s mládeží Jakubské posvícení a na začátku října, sice až na třetí pokus
ale přece, se uskutečnil tenisový turnaj ve dvouhře i čtyřhře. Myslím, že tyto
akce budeme muset vzhledem k průběhu počasí v posledních letech
organizovat častěji, protože tento rok pršelo pouze, když se organizovalo něco
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v Želeticích. I přes rozmary počasí byly všechny tyto akce hodnoceny jako
velmi zdařilé a zaslouží si vyslovení poděkování všem, kteří se podíleli 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 uvedl v lednu 2018 premiéru hry Světáci a pro
velký úspěch ji v březnu reprízoval. Ohlasy na toto představení jsou
z širokého okolí a jsou nejen odměnou hercům za jejich úsilí, ale i reklamou
obce. Děkuji všem ochotníkům za čas, který věnují přípravě těchto
představení.
Při hodnocení roku 2018 nesmím zapomenout i na řešení problému s
obsahem uranu v pitné vodě. V průběhu roku se nám podařilo nalézt řešení
pomocí filtrace. Ve spolupráci s firmou Vodaservis již máme hotový projekt a
je zažádáno o stavební povolení. Díky kladnému stanovisku krajské
hygienické stanice k projektu nám byla prodloužena výjimka na pitnou vodu
a v současné době zpracováváme žádost o dotaci na SFŽP. Jestli půjde vše
podle plánu, měla by se akce realizovat v druhé polovině roku. Bohužel také
musím oznámit i to, že letos vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům,
došlo ke zvýšení ceny stočného a po spuštění úpravny bude muset dojít ke
zdražení vodného a to řádově o 4-5,- Kč na m3.
Tuto chvíli bych chtěl využít také k zamyšlení se nad nakládáním s odpady
v obci. Loni došlo ke zdražení o 4% u odvozu i následného uložení odpadu na
skládce a od nového roku 2019 následuje další zdražení o 5%. Vzhledem k této
situaci jsme byli nuceni zvýšit poplatek za popelnice o 50,- korun na 550,korun za občana, abychom nezatěžovali ještě více rozpočet obce, který letos
dotoval odpady po odečtení všech příjmů ve výši 115 tisíc korun. Jediná
možnost, jak řešit tuto situaci, je odpady ještě více třídit. Každou sobotu
funguje sběrný dvůr u Boučků, kde je možno třídit železo, stavební suť,
polystyren, objemný a elektro odpad. Byla realizována druhá dodávka
kompostérů přes svazek obcí Daníž a v případě nutnosti jsme ochotni zvýšit
počet popelnic na jednotlivé odpady. Po domluvě jsme ochotni pomoci se
štěpkováním větví ze stromů obecním štěpkovačem, aby se neobjevovaly
větve v kontejnerech na bio odpad.
Rok 2018 byl rokem volebním. Volili jsme prezidenta republiky a na
podzim proběhly komunální volby. Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci
celému zastupitelstvu a tomu novému hodně elánu do další práce.
V nastávajícím období se musíme zaměřit především na přípravu další etapy
nových stavebních míst. Měli bychom něco podniknout s nedostatkem
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parkovacích ploch, aby nemusela auta stát na trávnících a byla zachována
průjezdnost komunikací. Musíme něco podniknout s domkem po Petrovi
Suchanovi a zamyslet se nad způsobem využití areálu u Boučků. Nesmíme
zapomenout na školu a udělat vše pro její naplněnost. Je pravda, že úkolů je
hodně, ale vzhledem k tomu, že dotační tituly si vyžadují hotové projekty, je
třeba na nich pracovat, protože štěstí přeje připraveným.
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. Abychom je
trochu upozornili, přistoupili jsme ke zdražení poplatku za psy na 100,- korun
za každého psa.
Chtěl bych poděkovat AGŘE Horní Dunajovice a.s. 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 2019 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“
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