NOVOROČNÍ PROSLOV

Želetice 1.1.2021

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jménem obecního
zastupitelstva i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil první den nového
roku 2021.
Dovolte mi, abych hned na úvod vzpomněl ty, kteří nás v loňském roce
navždy opustili. V roce 2020 zemřeli pan Miloslav Procházka, paní Kristina
Veselá, paní Anna Březinová, paní Anna Novotná, pan Jan Czehovský, paní
Terezie Krausová a paní Libuše Konečná. Chvilkou ticha proto uctěme
jejich památku ….. Děkuji.
Uplynulý rok 2020 bude navždy spojen s propuknutím koronavirové
epidemie, která se nevyhnula ani naší obci. Je zapotřebí, abychom všichni
dodržovali nastavená opatření vlády a doufat, že vytoužená vakcína, která
se začíná používat, dokáže zastavit tento vir a umožní nám návrat do
normálního života, na který jsme byli zvyklí.
Ještě před propuknutím epidemie se v loňském roce podařila
zorganizovat Tříkrálová sbírka. O prázdninách, kdy se situace zdála
uklidněná, hasiči zorganizovali spolu s mládeží Jakubskou pouť, vinaři
zorganizovali otevřené sklepy s vysvěcením sochy svatého Urbana a týden
na to se uskutečnil již 20. ročník tradičního tenisového turnaje ve dvouhře a
čtyřhře. Součástí turnaje byla exhibice nadějné juniorky Sáry Bejlek.
Všechny tyto akce byly hodnoceny jako velmi zdařilé a zaslouží si vyslovení
poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí. Musíme doufat,
že i v letošním roce budeme moci nějakou akci zorganizovat, abychom
mohli utužit naše mezilidské vztahy.
I v roce 2020 jsme nezaháleli a povedly se nám dva poměrně velké
projekty v naší škole. Přes prázdniny jsme kompletně zrekonstruovali jednu
třídu na moderní učebnu jazyků, kde je instalována síť 16 počítačů včetně
nábytku v celkové hodnotě 2,6 milionu korun z programu IROP.
Jako bonus tohoto roku vidím projekt, kde se opět potvrdilo, že štěstí přeje
připraveným a na nás se štěstí usmálo a za podpory ministerstva financí jsme
kompletně zrekonstruovali školní kuchyň a jídelnu. Zároveň zde, v bývalé
ubytovně, vznikl nový byt. Celá akce v hodnotě 9,5 milionu korun byla
dotována 8 milióny korun.
I na letošní rok máme nachystané projekty se stavební povoleními.
Jako vánoční dárek jsme dostali přidělenou dotaci na výstavbu mokřadů

v oblasti sadu u červeného mostu ve výši 8 milionů korun. Tento projekt
bychom chtěli realizovat na sklonku léta letošního roku.
Spolu s mokřady bychom chtěli realizovat opravu zámeckého rybníčku
v parku a jezu v Domčicích, kde se také podařilo získat stavební povolení
po třech letech mravenčí práce.
Při hodnocení roku 2020 nesmím zapomenout i na řešení problému s
obsahem uranu v pitné vodě. Kolaudací filtru a jeho uvedením v plný provoz
se zdá být tento problém vyřešen.
Na vodovodní soustavě jsme pokračovali na opravách, které zkvalitní
monitorování průtoků a hladin vody, abychom splnili podmínky
provozování našeho vodovodu bez chemického ošetření.
Bohužel také musím oznámit, že i letos musí dojít ke zdražení vodného a
stočného o 8,- Kč na m3 na celkovou cenu 80,- Kč včetně DPH.
Hlavním důvodem je špatný stav naší kanalizace v rámci svazku obcí. V
Horních Dunajovicích dochází k častým poruchám na čerpacích stanicích u
jednotlivých domů, na konci roku proběhla poměrně rozsáhlá oprava
technologie čističky. Stav betonové kanalizace v Želeticích v úseku od
transformátoru u Buchtových až k obecnímu úřadu je ve velmi špatném
stavu a bude potřebovat rekonstrukci.
Do pololetí musíme zpracovat projekt, který bude zahrnovat rozšíření
kanalizace na nová stavební místa za školou, dotažení tlakové kanalizace od
Buchtových až na čističku a rekonstrukci kanalizačního řádu, abychom do
konce roku získali stavební povolení a mohli se pokusit získat finance
z nějakých dotačních programů. Další důvody zvýšení ceny vody jsou
neustále se zvyšující mzdové náklady a ceny energie.
Jako již každoročně bych chtěl chvíli věnovat k zamyšlení nad
nakládáním s odpady v obci. Po několika letech i přesto, že množství odpadu
neubylo, se nám konečně podařilo snížit dotování odpadů v obci na úroveň
80 tis. Kč, což činí 25 % celkových nákladů.
Tyto výsledky nesmíme přecenit a musíme se neustále snažit třídit odpady,
protože na letošní rok je oznámeno zvýšení poplatku za uložení na skládku,
které se už bude zvyšovat každoročně až do roku 2030, kdy by se měly
skládky uzavřít.
I přes tyto špatné prognózy jsme se rozhodli ponechat poplatek za odpady
na 600,- korunách na občana.

Chtěl bych 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.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci celému zastupitelstvu a naší paní účetní.
Chtěl bych poděkovat firmě JOKA Moravský Krumlov, 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 mezi sousedské 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 2021 hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost a hlavně, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu a
koranavirus už nebyl takovým problémem.
za zastupitelstvo obce
Milan Choura

