ŽELNAVSKÉ
NOVINKY č. 3/2011

Váţení spoluobčané.
Na úvod musím začít omluvou, za
opoţděné třetí vydání našich novinek
z důvodu nedostatku času. Děkuji Vám za
pochopení.
Přemýšlel jsem jakou sluţbou by jsme Vám
mohli zpříjemnit ţivot v naší obci?
Pro seniory jsme schválili takzvané dary
spoluobčanům od 60 let. Oslavenci
dostávají dárkový koš, ţeny s kytičkou, děti
dostanou příspěvek na brzkou
mikulášskou nadílku minimálně ve stejné
hodnotě jako tomu bylo i v minulosti.
Zastupitelstvo obce schválilo zajištění
stravování v obci od pondělí do pátku pro
všechny spoluobčany, který by měli zájem
o tuto sluţbu.
Kontaktoval jsem místní pension Siesta,
která vaří hotová jídla pro pilu v Nové Peci
zde je cena za oběd včetně polévky 65 Kč.
Jídelnu v Základní škole v Nové Peci, která
vaří, jak pro děti, tak pro místní občany má
cenu za oběd včetně polévky 56 Kč.
V případě zájmu odběru zajistíme
zájemcům aktuální jídelní lístek na týden
dopředu a v případě zájmu odběru jídla
z Nové Pece zajistíme dopravu, která bude
v reţii obce.
Dotazy a veškeré informace dostanete
v kanceláři OÚ nebo na tel. 724 190 378
__________________________________________
Václav Číţek

schválení a přidělení znaku a vlajky obce.
Dne 29. června jsme s polem s Richardem
Rambou měli tu čest navštívit Poslaneckou
sněmovnu v Praze a převzít od předsedkyně
poslanecké sněmovny paní Němcové dekret
k obecnímu znaku a vlajce.
Vlajka a znak je k vidění jiţ na obecním
úřadě.
Foto z předání najdete na webu obce.
Václav Číţek

ČLÁNEK RUINA
Zde bych se chtěl ještě vrátit
k článku z minulého čísla, kde zastupitel
Karel Rejšek reagoval na článek.
Kde se píše:
„…Pozemky, obce také nemá, neboť si o
ně nikdo nezažádal!
Zde bych chtěl uvést, ţe po zjištění
skutečném stavu ţádostí o pozemky je
pravda taková, minulé vedení podalo
několik ţádostí!!! Menší část byla vyřízena
kladně a zbylá zůstala bez vyřízení na
Pozemkovém fondu ČR.
Tím se omlouvám jako vydavatel za
nepodloţené informace.
__________________________________________
Václav Číţek
POZEMKY

ZNAK OBCE
V minulém čísle jsem se zmiňoval, ţe
jsme předloţili ţádost do Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České Republiky o

Chtěl bych tímto navázat na otázku
s pozemky.
Je to téma, kterému se věnujeme
momentálně intenzivně.
Poţádali jsme Pozemkový fond o „ oprášení“
starých ţádostí, které by, nebít dotazování
a dotazování, skončili by v úřednickém
šuplíku úplně na dně jako doposud.
Pokud můţu věřit a já věřím, větší část
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pozemků by měla byt převedena do konce
roku na naší obec. Je to důleţité pro
čerpání dotací v roce 2012.
Samozřejmě podrobné informace dostanete
Na OÚ či na zasedání zastupitelstva obce.
__________________________________________
Václav Číţek
DOTACE
Jak si určitě většina Vás všimla, na
budově obecního úřadu byl namontován
informační kiosek s webovým připojením.
Občané naší obce a především turisté zde
najdou základní informace o naší obci a
okolní přírodě. Zároveň v tomto projektu je
i web kamera, která je jiţ zprovozněna a
zatím je umístěna na budově rodiny
Rambových, kde je nezbytné pro provoz
kamery přívod elektriky a připojení
datového kabelu.
Zároveň začali běţet spoty jednotlivých obcí
na regionálních televizních stanicích pod
názvem Šumava na dlani. Součástí tohoto
projektu budeme mít k dispozici i CD se
zajímavostmi z naší obce a okolí.
Do projektu se zapojili obce a města
Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko a
Šumava Západ. Celý projekt je financován
z prostředků ROP NUTS II Jihozápad.
O tento dotační projekt zaţádalo
minulé zastupitelstvo obce, my jsme celý
projekt „dotáhli“ do zdárného konce.
Členství naší obce v Mikroregionu Horní
Vltava-Boubínsko je velmi pozitivní
záleţitost s pomocí Mikroregionu jsme
získali dotace za, které jsme nakoupili
motorový zametací kartáč, pojezdovou
sekačku, motorový fukar, tlakový čistič.
Odpadkové koše a lavičky se stolem jsou
stále ve výrobě a pravděpodobně budou
k vidění aţ na jaře příštího roku.
(Koše jsou k vidění na Záhvozdí a
v Ţelnavě).
Dalším projektem je oprava kapličky,
která se nachází směrem Horní Planá.
Zde se nám za financování společnosti ČEZ
podařilo získat dotaci ve výši 20 tis. Tato
částka bude stačit na celou opravu včetně
nové malby obrazu a mříţe. V uplynulých
pár dnů začala oprava, která je jiţ téměř u
konce. Dne 5.11. 2011 v 11.00 hod bude
kaplička vysvěcena panem farářem z Volar.

Jedním z mála pozvaným hostům bude
účast pan senátora ing. Jiřího Jirsy. Účast
také přislíbil českobudějovický biskup.
Všechny Vás na tuto událost zveme,

POŘÁDEK V OBCI

Otázka pořádku v obci a blízkém
okolí je jedním z důleţitých bodů nás
všech.
Zde bych chtěl všechny obyvatele upozornit
na fakt, ţe většina z nás vyuţívá prostory
na pozemcích obce (zahrádky, kůlny atd).
Ten kdo nemá s obcí řádnou smlouvu či
jinou písemnou dohodu, tak se
v budoucnu můţe stát, ţe obec ty části
pozemku bude potřebovat k rozvoji.
Nikdo se nebude moci poté domáhat jakých
koli náhrad a škod tímto způsobené.
Dále bych chtěl zdůraznit, ţe je nezbytné a
nutné abychom všichni bez rozdílu
udrţovali čistotu a pořádek v naší obci.
Všechny Vás tímto prosíme, aby se kolem
bytovek, zahrad, garáţí, kůlen atd.
neodkládali ţádné nepotřebné věci.
Na jaře jsme museli v jednom případě
odpad odstranit a poté dotyčné rodině
naúčtovat odvedenou práci včetně odvozu.
Věříme, ţe těchto prací, našich
zaměstnanců bude co nejméně.
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V roce 2002 za velkého přispění
Karla Rejška se uskutečnila místní petice,
která ţádala tehdejší zastupitelstvo o
vydání obecní vyhlášky, která by vedla
zákazu volně pobíhajícího domácího
zvířectva.
Konečný součet hlasů k zavedení zákazu
volného pohybu zvířectva byl pro – 54 a
proti – 10 občanů naší obce.
Přesto, ţe pro vydání zmíněné vyhlášky
byla převáţná většina obyvatel obce,
tehdejší zastupitelstvo nenašlo pochopení
většiny a vyhlášku neodhlasovali.
My jsme na jednom ze zasedání tuto
vyhlášku odsouhlasili a od 1. června má
platnost.
Chtěl bych tímto poděkovat rodinám, které
chovají drobné zvířectvo a respektovali tuto
povinnost.
Zároveň bych chtěl zdůraznit, ţe tato
vyhláška se především vztahuje na zákaz
volně pobíhající psů a povinnost majitelů
zajistit úklid exkrementů. Většina majitelů
plní svou povinnost, ale najdou se mezi
námi tací, kteří jsou laxní a lhostejní.
Nesebrání exkrementů bude brán, jako
přestupek a ten bude řešen ve spolupráci
městem Volary před přestupkovou komisí!!!
Věřím, ţe nikdo nechce zacházet, aţ tak
daleko a trávníky v obci zůstanou čisté,
kde si naše děti budou moct hrát v čistotě.

škoda jen, ţe se nepodílel ani jeden člen
zastupitelstva.
Květinovou výsadbu zde na vlastní náklady
provedla Helena Pastyříková a Milena
Wainfurter.
Všem patří jedno velké poděkování.

V pořádku a v pěkném vzhledu jsme
se pustili na návsi, kde z nevzhledného
koutu vzniklo příjemné a doufám, ţe i
pěkné místo k zastavení a odpočinku.
Tady bych se chtěl pozastavit a poděkovat
MUDr. Milanovi Dlouhému z Horní Plané
za krásný kousek kamene (desku), kde je
vytesáno rok 1818, který daroval ve
prospěch obce!!! My jsme kamennou desku
pouţili jako stůl.

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Ing. Pavel Štěpánek nám daroval kamínky
(oblázky), které jsme pouţili
k zmiňovanému stolu a lavičce.
Na terénní práce nám musela pomoct
technika, ale ruční práce, dřina a hlavně
um tu musel zastat člověk. Dík za
odvedenou práci a pomoc patří našim
zaměstnancům Stanislavu Mikeshovi,
Ester Bakové a Monice Stolarikové.
Nesmím samozřejmě zapomenout na Josefa
Mihalka, kteří spolu semnou udělali také
kus práce- Zde si musím povzdechnout, je

Naši zaměstnanci pracovali i v jiných
koutech obce na rekultivaci zeleně.
Bylo pořízeno pár fotek, ty jsou k zhlédnutí
na stránkách obce.

Václav Číţek

Bylo několik dotazů co s vyřazeným
elektrozařízením (televize, lednice, pračky,
PC, světla, baterie a spoustu dalšího.
Podařilo se najít firmu, která nám tento
odpad odveze, roztřídí a ekologicky
zlikviduje a navíc do obecní kasy nám to
přinese finanční prostředky.
Pokud budete mít zájem, můţete po
domluvě se zaměstnanci obce či zastupiteli
donést do budovy OÚ k zadnímu vchodu
tento materiál a my ho uskladníme.
Ţádáme všechny spoluobčany, kteří
pravděpodobně ještě nezaregistrovali, ţe
v dolní časti obce jsou kontejnery na
třídění odpadu - skla, papíru a plastu. Bylo
by tedy namístě nevhazovat tento odpad do
nádob na smíšený odpad( popelnic )!!!
Děkujeme za pochopení.
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INFORMACE Z KANCELÁŘE
Od 1. Ledna 2012 se začne platit nájemné
z nebytových prostor ve zděných kůlnách.
Jedná se o jednu nad bytovkou č.p.17,
která je dlouhodobě v majetku obce a o dvě
zděné kůlny nad bytovkou č.p.11. Ty jsme
v letošním roce zlegalizovali a jsou zapsány
na listu vlastnictví obce. My za získané
prostředky budeme postupně tyto kůlny
rekonstruovat.
Dále bych Vás chtě informovat, ţe 3. října
2011 v Prachaticích v kanceláři pana
ředitele ing. Františka Šimka CSc
podepsali smlouvu o dodávce vody s firmou
Zefa Volary s.r.o. a zároveň dohodu o
narovnání ohledně vodovodu naší obce.
Dlouhodobé spory s touto firmou jsou
minulostí, ale to hlavní a podstatné pro nás
všechny je, ţe jíţ nebudeme na zcela určitě
krátkém seznamu obcí a měst v ČR, kde se
neplatí vodné a stočné!!!
Ohledně tohoto velice důleţitého a
specifického tématu se dál nebudu
rozepisovat.
Lepší pro všechny strany bude, kdyţ se
pokud moţno všichni sejdeme u společné
diskusi ohledně budoucí platby vodného a
stočného., která bude k vzhledem
k malému prostoru v kanceláři OÚ
v penzionu Siesta dne 27.10.2011 v 18.00
hod.
Václav Číţek

Soutěţ TLUČENÍ ŠPAČKŮ jsme převzali ze
sousední obce Stoţec, kde se kaţdý rok
koná Mistrovství světa v této disciplíně.
Na naše poměry, kdy převáţná většina
z nás neměla ani tušení, jak se tato stará
hra hraje. Za výkony bychom se nemuseli
stydět ani jiţ zmiňovaném Stoţci.
V kategorii ţeny zvítězila paní Ivana
Sýkorová a v muţích Josef Mihalko.
Vítězové měli tu čest pokácet májku, tak
zvanou Kaprovou pilou (mj. pěkně tupou).
Ostatní měli moţnost uhádnout přesné
místo dopadu. To nejpřesněji označila Irena
Číţková a Monika Stolariková ml.
Fotky z této akce najdete ne webu obce.
Chtěl bych se v této rubrice zmínit, ţe
1.října 2011 se v Suchdole blízko Kaplice
pořádali závody v motokrosu kde tohoto
zajímavého a napínavého závodu zúčastnili
naši mladí jezdci Zdeněk Říha ml,, Radek
Böhm ml., Václav Číţek ml,, Oldřich Heluz
ml. v čele našeho nejstaršího závodníka
Radka Böhma. Startovní listina ve všech
kategoriích byla kvalitně obsazena a
přesto, ţe konkurence byla veliká, dokázal
Radek Böhm ml. v kategorii junior získat
bronzovou medaili.
Ostatní jezdci získali cenné zkušenosti a
někteří teprve první záţitky ze závodů
včetně rodičů.

SPORT A KULTURA

Další sportovní akcí byl dlouhodobý
turnaj druţstev v bowlingu ve Volarech kde
naše druţstvo v obsazení Zdeněk Říha, Jiří
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Říha, Jozef Mihalko, Werner Wainfurter a
Ladislav Bárta.
24. 9. 2011 se odehrálo velké finále, kde
náš tým obsadil ve velké konkurenci
2.místo.
Václav Číţek

PŘÍZPĚVKY OD VÁS
O příspěvek do našich novinek mne
poţádal Ing. Kalous Václav, vedoucí pošty
ve Volarech s odpovědností za poštovní
sluţby v Ţelnavě.

však budeme chtít, abyste nás takto i
respektovali.
Jako nový vedoucí pošty ve Volarech
jsem před své spolupracovníky postavil
hledisko serióznosti na první místo.
Náš pracovník musí vystupovat slušně,
vstřícně, ochotně, odborně a svým
verbálním projevem musí přesvědčit
zákazníka - klienta o poctivosti svého
jednání. Tyto zásady musí ctít všichni mí
podřízení pracovníci a to jak na hlavní
poště ve Volarech, tak i na satelitních
podřízených poštách v Nové Peci, Lenoře,
Stoţci apod.

Titulek: SLUŢBY NA VLNĚ POHODY
I kdyţ se ještě s některými problémy či
nedostatky v naší práci setkávám při
doručování apod., věřím, ţe tyto začnou
ubývat a postupně mizet.

Vážení občané, vážení klienti a naši
stálí zákazníci,
Česká pošta, která se můţe nejenom
opřít o svoji velkou historickou tradici, ale i
o současnou dobrou pozici na trhu naší
republiky, je nositelkou poskytování
různých sluţeb Všem občanům.
Výčet rozmanitostí nabízených sluţeb
můţete vyčíst, či seznámit se s nimi na
kaţdé naší poště. Naše pošta své sluţby
neustále rozšiřuje a mrzí mne ta
skutečnost, ţe naši občané mnohdy ani
neví, o jaké nabízené sluţby jde. Je to vina
i naší pošty, která ne vţdy správně na své
sluţby dokáţe občana upozornit. Budeme
chtít toto vše napravit a pravidelně Vás
informovat o všech dostupných našich
sluţbách a zároveň zákazníkům – klientům
a k Vám občanům přistupovat seriozně.
Budeme chtít ušetřit Váš čas a Vaše
peníze, abyste za stejnými sluţbami
nemuseli cestovat např. do okresního
města, či vyhledávat sluţeb různých
pojišťováků apod. Zárukou našich sluţeb je
slušnost, seriozní jednání a boj proti
podvodnosti a podvodům. Na druhé straně

Závěrem našeho prvního kontaktu bych
Vás chtěl ubezpečit, ţe jako nový vedoucí
pošty udělám vše pro to, aby naše veškeré
sluţby pro Vás byly zajímavé, perfektní a
abych Vás o nových mohl vţdy včas
informovat a Vás na našich poštách
pravidelně vídal.
Jinak mne můţete kdykoliv kontaktovat
osobně, telefonicky či písemně na hlavní
poště ve Volarech. Telefon na mne :
388 333 137, mobil : 737 495 201.
Váš Ing. Kalous Václav, vedoucí pošty
ve Volarech
Typ na výlet
Pečení chleba v obecní peci / Lenora
Mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské
placky, housky a samozřejmě výtečný
chléb.
Dobroty můţete ochutnat 29. 10 od 9:00
do
13:00 hod.
TOULKY STAROU ŠUMAVOU VOLARY
Ve čtvrtek 20. října od 17:00 hodin vás
Město Volary zve do společenského sálu
radnice na klubový pořad TOULKY
STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný
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ANKETA
Přílohou tohoto vydání je příloha anketního
listu.
1. Kůrovec na Šumavě.
Je to delší dobu aktuální téma a věřím, ţe
kaţdý z Vás má na toto téma názor proto
budeme rádi, kdyţ po zaškrtnutí odpovědí
se nám do schránky OÚ (obecního úřadu)
vrátí všechny anketní listy.

Kaţdý z Vás na stránkách Ţelnavských
novinek můţe vyjádřit svůj názor, inzerát
atd. pokud budete mít příspěvek, který
budete chtít zveřejnit, stačí, kdyţ ho
přinesete osobně do kanceláře obce, zašlete
e-mailem, nebo jej vloţíte do poštovní
schránky obce. Ti kdo ho pro Vás
připravují jsou Václav Číţek, starosta obce
a Richard Ramba zastupitel obce.
Tel: 724 190 378
e-mail: cizekVaclav@seznam.cz
Tel: 731 530 323
e-mail: richardramba@seznam.cz

http://www.zelnava.wbs.cz/
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