NOVOROČNÍ PROSLOV
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem obecního
zastupitelstva i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil první den nového
roku 2020.
Dovolte mi, abych hned na úvod vzpomněl ty, kteří nás v loňském roce
navždy opustili. V roce 2019 zemřeli paní Anna Nesnídalová a pan Jan
Binder. Chvilkou ticha proto uctěme jejich památku….. Děkuji.
V minulém roce se v naší obci narodili Marek Kachlík a Štěpán Turan.
Počet obyvatel v obci je na čísle 283.
V uplynulém roce 2019 byla dokončena oprava posezení v Bílých
jamách. Nechali jsme vytvořit geometrický plán na rozdělení parcel v Bílých
jamách na jednotlivé sklepy, aby se jednou pro vždy udělala evidence
sklepů. Dnes má většina sklepů svého majitele dohledatelného v katastru
nemovitostí.
Za podpory jihomoravského kraje jsme realizovali částečnou výměnu
veřejného osvětlení za moderní a úsporné LED osvětlení.
I v loňském roce se nám podařil jeden velký projekt za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj. Díky tomuto projektu jsme v Základní škole
zrekonstruovali tělocvičnu, vznikly nové šatny se sprchou a toaletami a
zmodernizovali jsme cvičnou kuchyňku. Želetickou základní školu v
současné době navštěvuje 110 dětí a doufám, že tímto projektem se nám
podařilo pozvednout úroveň nabízených možností i pro mimoškolní využití.
V minulém roce byly kulturní komisí organizovány dnes již tradiční
akce – tříkrálová sbírka, setkání důchodců, vynášení smrtky, slet čarodějnic,
dětský den, velmi hezkou akcí v parku byla dýňová stezka a rozsvícení
vánočního stromu. Vinaři zorganizovali otevření sklepů ve sklepní uličce a
proběhl předvánoční košt mladých vín.
Hasiči zorganizovali spolu s mládeží Jakubské posvícení a na konci
prázdnin se uskutečnil tenisový turnaj ve dvouhře i čtyřhře. Všechny tyto
akce byly 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 na jaře s obrovským ohlasem reprízu
hry Světáci. Podle posledních informací nás čeká v dubnu premiéra nové
hry. Děkuji všem ochotníkům za čas, který věnují přípravě těchto
představení.

Při hodnocení roku 2019 nesmím zapomenout i na řešení problému s
obsahem uranu v pitné vodě. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí a přes léto realizovali projekt odstranění uranu pomocí
filtrace. Od 1. listopadu byl spuštěn zkušební provoz a první výsledky jsou
takové, že již dva měsíce pijeme vodu s nulovými hodnotami obsahu uranu.
Díky tomuto projektu můžeme i nadále využívat významný zdroj kvalitní
pitné vody, a to nám mohou závidět mnohé obce v blízkém okolí, i v celé
naší republice.
O kvalitě vody nás utvrdili zástupci Vysokého učení technického Brno, kteří
si vybrali náš vodovod do projektu provozování bez používání chemického
ošetření vody. Souhlasili jsme a na podzim došlo k úpravám na vodojemu a
proběhla různá měření a proplachování na vodovodním řádu. Nyní se
nasbíraná data zpracovávají a necháme se překvapit, jak vše dopadne.
Bohužel také musím oznámit i to, že letos vzhledem ke spuštění úpravny,
musí dojít ke zdražení vodného o 6,- Kč na m3, abychom získali finance na
výměnu náplně filtru.
Díky neustále se zvyšujícím, hlavně mzdovým, nákladům došlo ke zvýšení
ceny i u stočného. Dobrou zprávou je, že od května dojde k mírnému snížení
ceny díky nižší sazbě DPH.
Jako již každoročně bych chtěl chvíli věnovat zamyšlení nad
nakládáním s odpady v obci. Přes veškerou snahu se nám nedaří snížit sumu
peněz, kterou tuto oblast dotujeme z rozpočtu obce. Je až nepochopitelné
kolik odpadu se z naší obce za rok vyveze, a to v jakékoli formě. Z výsledků
třídění odpadů v kilogramech na obyvatele obcí v okrese Znojmo, které
prezentovala firma EKOKOM, jsme dopadli velice dobře. Co ovšem
nedopadlo v náš prospěch byl suverénně nejvyšší objem celkového
komunálního odpadu, a to až o neskutečných 60 kilogramů na občana proti
ostatním obcím. Podle těchto výsledků je třeba konstatovat, že jsme obcí
s největší produkcí odpadu, a to bohužel stojí nemalé peníze. Je na každém
z nás, abychom se zamysleli, kde se odpad bere a jestli opravdu pochází
všechen od občanů naší obce.
Doplnili jsme sběrná místa o sběr plechu, navýšili jsme množství kontejnerů
a vytvořili nové místo u základní školy, tak aby bylo vždy dostupné. Každou
sobotu funguje sběrný dvůr u Boučků, kde je možno třídit železo,
polystyren, objemný, elektro odpad.
Měli bychom se rovněž zamyslet nad bioodpadem v Bílých jamách. Máme
na obci štěpkovač za traktor a je jenom na nás se domluvit a zlikvidovat
větve a keře jinak, než je jenom vyvézt a oni ať dělají, co umí. I v tomto
případě musíme začít sami u sebe a každý přispět svou vlastní prací, jinak
budeme muset zdražovat poplatky dál a dál.

Vzhledem k této situaci jsme byli nuceni zvýšit poplatek za popelnice o 50,Kč na 600,- Kč za občana, abychom nezatěžovali ještě více rozpočet obce,
který letos dotoval odpady ve výši 140 tisíc korun. Což odpovídá téměř
polovině celkových nákladů na odpady.
Chtěl bych rovněž poděkovat všem obecním zaměstnancům za jejich
celoroční práci. I když to není vždy jednoduché, snažíme se o to, aby obec i
park byly vždy upravené a trávníky posečené.
V novém roce bychom chtěli pokračovat v rozpracovaných
projektech a pokusit se získat nějaké peníze z dotačních titulů, které budou
vypsány.
Jako jistá se jeví dotace na rekonstrukce jedné třídy v základní škole. Již
zítra proběhne schůzka na OÚ ke stavebnímu povolení na výstavbu mokřadů
v sadu u červeného mostu. Máme rozpracovaný projekt na rekonstrukci
mlýnského náhonu v parku, podanou žádost na rekonstrukci chodníku před
obecní úřadem. V loňském roce jsme nechali zpracovat studii na možnou
výstavbu kulturního centra v prostorách areálu u Boučků. Máme stavební
povolení na nová parkovací stání v obci. Zapomenout nesmím ani na
přípravu další etapy nových stavebních míst. Je pravdou, že úkolů je hodně,
ale vzhledem k tomu, že dotační tituly si vyžadují kompletně připravené
projekty, je třeba na nich pracovat, protože štěstí přeje připraveným, třebaže
jde o práci, kterou není hned vidět.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci celému zastupitelstvu a paní
účetní. Chtěl bych poděkovat AGŘE Horní Dunajovice za spolupráci v
uplynulém roce a přeji si, aby tyto dobré vztahy nadále pokračovaly.
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. 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 2020 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 zastupitelstvo obce
Milan Choura

