ŢELNAVSKÉ
NOVINKY č. 2/2011
Vážení spoluobčané,
od prvního čísla našeho plátku uplynul ten
správný čas, aby další vydání Ţelnavských
novinek Vás informovalo o dosavadním dění
v naší obci.
Jak si určitě většina z Vás všimla,
v průběhu měsíce února byla kancelář obecního
úřadu uzavřena z důvodu rekonstrukce.
Bohuţel finanční prostředky dle našich
informací momentálně nešlo čerpat ze ţádných
grantů, proto bylo jediné řešení čerpat z našich
loňských přebytků.
Rekonstrukci jsme mohli zadat firmě,
která by určitě byla v tempu práce rychlejší, ale
k vzhledem tomu, ţe čas nebyl tím
nejdůleţitějším. Spíš jsme se zaměřili na co
největší úsporu našich společných financí.
Nesmírně si váţím, ţe se mezi námi ještě najdou
tací, kteří dokáţou vzít za práci bez ohledu na
finanční odměnu.

Proto bych jim tímto způsobem chtěl
poděkovat, ţe přiloţili ruku k dílu a odvedli zde
velmi dobrou a kvalitní práci. Tím bych chtěl
vyzvednout jména Jozef Mihalko, Jiří Zabilka,
Werner Wainfurter, Richard Ramba, Karel
Rejšek, Irena Číţková a má „maličkost“.
Některé odborné práce jsme museli zadat
odborníkům, kteří za odvedenou práci dostali
finanční odměnu. Zde se jednalo o truhlářské,
zednické a sádrokartonářské práce.
Tato rekonstrukce nás všechny stála
105 842 Kč. Pro někoho se to můţe zdát, ţe je to
částka veliká, ale vzhledem k dnešním cenám
materiálů je konečná cena velmi přijatelná.
V průběhu prací bylo pořízeno několik fotek,
které v brzké době budou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ.
Při odstranění dřevěné podlahy se na vrubu
parket našla etiketa výrobce z roku 1944.
Viz foto

Václav Čížek

VYHODNOCENÍ ANKETY
V prvním čísle jste měli moţnost vyjádřit se na
určené otázky.
Je pravdou, ţe jsme čekali víc vyplněných
anketních lístků, přesto se jich několik
dostatečně vyplněných vrátilo.
Některé připomínky byli ojedinělé např.
kvalitnější zimní údrţba, rozdělení sběrných
kontejnerů i k obecním bytovkám apod.
Samozřejmě připomínky ve znění oprava
dětského hřiště, zlepšení údrţby korun stromů,
zákaz parkování a jízdy aut po zatravněné ploše,
pořádek a vzhled kolem hospodářských budov,
zákaz volného pohybu psů a hospodářského
zvířectva atd. se často opakovali.
Za kaţdé vyplněné formuláře ať podepsané či
anonymní děkujeme.

ZNAK OBCE
Jedním zásadním bodem bylo vybrat dle
předloţené nabídky Mgr. Jana Tejkala znak naší
obce. Jmenovaný heraldik důkladně pátral v
archívech, jestli v minulosti jiţ obec Ţelnava
znak neměla, ale ţádné dokumenty tomu
nevedly, tak se vycházelo z následujícího.
Obec Ţelnava dnes tvoří tři místní části,
Slunečná, Záhvozdí a Ţelnava.
Historicky se jedná o část území někdejší
ţelnavské rychty (ve 14. století) a pozdějších (od
18. století) historických obcí Bělá (Parkfried) a
Záhvozdí (Hintring). Ves Ţelnava tedy byla od
18. století součástí obce Bělá, zatímco vesnice
Záhvozdí a Slunečná (Sonnberg) patřily k obci
Záhvozdí.
Vzhledem k uvedené skutečnosti Ţelnava
neměla v minulosti vlastní obecní pečeť, na
rozdíl od obcí Bělá a Záhvozdí, u kterých je
uţíváním pečeti s obrazovým obsahem
doloţeno.
U vlastní Ţelnavy je však doloţena existence
velmi pěkné pečeti farního kostela sv. Jakuba.
Podle otisků z první poloviny 19. století v
Eichlerově sbírce Archivu Národního muzea v
Praze měla ţelnavská farní pečeť vertikálně
oválný tvar. V linku odděleném opise se
nacházel latinský nápis „ SIG PAROCHELLAE
SALNAVIENSIS“ (tj. Pečeť farnosti ţelnavské),
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který obklopoval vyobrazení postavy sv. Jakuba.
Většího se svatozáří, kterak stojí
poutnickém šatě zdobeném dvěma
svatojakubskými mušlemi a se zavěšeným
kloboukem, růţencem a nádobou na vodu a drţí
v pravici poutnickou hůl a v levici rozevřenou
knihu.
Ze skutečností vyplívá, ţe pro tvorbu
znaku obce Ţelnava existují vhodné sfagistické
prameny v podobě starých pečetních znamení
ţelnavské farnosti a obcí Bělá a Záhvozdí, jejichţ
náměty se mohou velmi dobře stát podkladem
pro tvorbu heraldického znaku dnešní
samosprávné obce.
Námi vybraná varianta znaku obce
počítá s obecnými figurami obilných klasů
převzatými z obecních pečetí a s obecnou
figurou svatojakubské mušle převzaté – jakoţto
hlavní atribut sv. Jakuba – z ţelnavské farní
pečeti.
Figury obilných klasů jsou přitom zobrazeny v
počtu tří, jenţ koresponduje se současným
počtem místních částí obce.
Blason neboli popis námi zvolenou
variantu návrhu obce:
„ Ve štítě děleném zeleno-modře stříbrným
sníţeným zúţeným vlnitým břevnem nahoře tři
zlaté vyrůstající obilné klasy, krajní odkloněné,
dole stříbrná svatojakubská mušle.“
Schválená varianta je vyhotovena jako konečný
návrh znaku a vlajky. Poté bude ţádost k podání
do Parlamentu ČR.
Viz černobílé foto:

KRONIKA OBCE
Naše obec měla v minulosti kroniku, která podle
našich informací byla zapisována velice rozsáhle
včetně krásných kreseb.
Bohuţel tato kniha není k nalezení, jiţ minulosti
se pátralo po naší kronice, ale marně.
Chtěly bychom Vás tímto poţádat, zdali někdo
ví více o osudu kroniky kontaktujte nás prosím.
Od roku 2006 je povinností kaţdé obce a
města vést místní kroniku. Avšak tato povinnost
byla zanedbána, proto jsme museli zvolit osobu,

která bude kroniku psát.
Naší kronikářkou se stala paní Helena
Pastyříková.
Případné podměty a náměty pro články
kontaktujte pani kronikářku.

ČLÁNEK
V následující příspěvek, je reakce na článek ze
dne 08. 03. 2011 v rubrice Prachatického
deníku, kde Pavel Štěpánek chce znát odpovědi
na svoje otázky, na které odpovídá bývalý
starosta Vilém Böhm.
Pro ty co neměli moţnost předčíst si tento
článek si dovolím citovat to podstatné.
„...závěrem bych chtěl konstatovat, ţe
jsem člověkem přímý, nikdy jsem se
neuchyloval nějakým lstím, úskokům a
podrazům. Právě s těmito negativy jsem se
setkal při posledních volbách, taktéţ pro mne
vítězných, rozhodl jsem se sloţit mandát
zastupitele a jiţ se na vedení obce a práci v
zastupitelstvu nepodílet.
S jakými pocity se díváte na
současný komunální vývoj?
Pokud máte, namysli současný komunální vývoj
přímo zde v Ţelnavě, tak uvidíme v blízké
budoucnosti. V novém obecním zastupitelstvu
jsou převáţně mladší a méně zkušení lidé,
kterým však nechybí elán a nadšení pro tuto
práci, takţe budu jedině rád, pokud se jim práce
bude dařit. Je to v zájmu obce, takţe uvidíme.
Pouze mám trochu obavy o osud budovy bývalé
školy, kterou, jak známo, mělo zastupitelstvo v
úmyslu, a uţ se na tom i pracovalo,
zrekonstruovat za pomocí evropských financí.
To se však neuskuteční, a tak se bojím, ţe
budova na návsi se postupem času změní v
ruiny…“
„RUINA“
Bývalý starosta Ţelnavy pan Böhm
napsal, ţe by se nerad jednou díval na ruinu
bývalé školy.
Poloţme si otázku, kdo udělal s této budovy
ruinu?
Byli to Ti, kteří zde 20 let obci vládli a o
budovu se nestarali.
A nejenom o ni!
Obecní bytovky jsou v katastrofálním
stavu! Pozemky, obce také nemá, neboť si o ně
nikdo nezaţádal!
Kdyţ jsem šel do komunálních voleb
Ţelnavy, naivně jsem si myslel, ţe máme
všichni stejný zájem, aby obec skvétala. Ale
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věřte, ţe jsem se šeredně spletl. Při volbě
starosty pan Böhm a pan Štěpánek odstoupili a
přišlo druhé kolo s náhradníky. Ale mezi tím se
ještě něco událo. Oba zmínění pánové šli za
panem Strouhalem a pani Lazarovičovou, aby
téţ odstoupili. Byly by nové volby a staré
vedení by vládlo aspoň chvíli.
Budova školy by byla opravena za
milióny, kterými by se obec na pár let
zadluţila, Nemluvě o provozu, který by po dobu
20 let musela obec zajistit a platit.
Proto jsem rád, ţe rozum zvítězil nad
ješitností. Nejsme dokonalí a spoustu věcí se
musíme ještě naučit, ale snaţíme se, Příkladem
naší snahy můţe být, uhrazení dluhu na
nájemném od pane Kalíška a oprava obecního
úřadu. Za to dík zastupitelům a hlavně novému
starostovi. I nadále se budeme snaţit dělat vše
pro dobro obce a občanů, přestoţe né všechny
kroky se budou líbit všem.
Ale tak uţ to bývá.
Do Ţ. N. přispěl Karel Rejšek.
Dovolte mi také pár řádků.
Samozřejmě, ţe článek v Prachatickém deníku
jsme nemohli nechat bez odezvy.
Je napsán hezky, ale je mi líto, ţe autor
zapomněl dopsat velmi podstatné a zásadní věci.
1. Slova „ lsti, útoky a podrazy“v
komunálních volbách, tak k těm můţu
říct, uţ jen NO COMENT.
2. Kdyby projekt za pomocí evropských
financí a následný provoz celé budovy
neměl ve výsledném účtu více záporů neţ
kladů, tak určitě by zastupitelstvo
jednohlasně nehlasovalo proti
pokračování toho to projektu.
Rozepisovat se tady v detailech a číslech,
by byla škoda papíru, ale pokud to
někoho z Vás zajímá, přijďte na jakékoli
zasedání zastupitelstva, kde kaţdý
dostane prostor k diskuzi.
Nechci se vracet do minulosti, ale spíš dívat se
do budoucna. Při pohledu na budovu bývalé
školy, si kaţdý udělá obrázek, jak moc se o ni v
minulosti staralo, chtěl bych tímto, jestli je to
moţné uklidnit všechny skeptiky, ţe v
následujícím období se plánuje výměna
špatných okapů a okapových svodů,
podpovrchové odizolování proti vodě kolem
celého obvodu a oprava fasády.
Interiér by se měl postupem času také dostat
obměny, ale nejde za 4 roky dohnat vše, co
uplynulí čas na budově zanechal.

INFORMACE
Kaţdou středu cca 14.00 hod bude na návsi pod
obecným úřadem v mobilní prodejně, prodej
MASO-UZENIN.
Pension Siesta oznamuje, ţe od 20. 04. 2011 je
pro veřejnost opět otevřeno.

e-on oznamuje přerušení dodávky elektrické
energie z důvodů plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy.
Ve dne 11.04.2011 od 08:00 do 12:00
Vypnutá oblast –
Záhvozdí
Slunečná
Ţelnava
ŽÁDOSTI O BYT
K častým otázkám od spoluobčanů je
neinformovanost ohledně ţádostí o přidělení
obecního bytu.
K dnešnímu dni evidujeme ţádosti:
 Vladimír Číţek (ml.)
 Vladimíra Tippmanová
 Šimon Trančík (ml.)
 Martina Frnková
 Tomáš Tesař
 Rostislav Pova
 Jiří Frejka
Pořadí je náhodné.

NAROZENINY
ÚNOR
Kolner Vlastimil
Lavička František
Skrbek Miroslav
Helena Pastyříková
Lazarovičová Růţena

Rejšková Marie
Majer Josef
Ţoudlík Zdeněk
Nováková Julie

BŘEZEN
Hegr Václav
Plíšek Miroslav st.
Dvořáková Františka
Kyselová Martina
Böhm Radek ml.
Vondrová Radka

Frnková Martina
Kolářová Josefa
Hlína Luděk
Zoričáková Irena
Zoričák Roman
Trančíková Natálie

Václav Číţek
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DUBEN
Číţek Václav
Štěpánek David
Frnka Štefan ml.
Varhaník František
Bajan František
Frejka Jiří

INFORMACE
Brendza Vojtěch
Číţková Irena
Číţek Jonáš
Kolář Pavel
Havlík Rudolf
Rejšek Karel

SPORT A KULTURA
V měsíci lednu se ve Volarech uskutečnil
turnaj v bowlingu v budově fa. Rekoninsta. Měli
jsme zde zastoupené ţelnavské druţstvo Jozef
Mihalko, Werner Wainfurter a Ladislav Bárta
(Volary).
Zmíněné druţstvo v kvalitně obsazeném Turnaji
o pohár starostky Volar se umístnily na krásném
3 místě.
Blahopřejeme.

Pension Siesta oznamuje, ţe od 20. 04. 2011 je
pro veřejnost opět otevřeno.

e-on oznamuje přerušení dodávky elektrické
energie z důvodů plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy.
Ve dne 11.04.2011 od 08:00 do 12:00
Vypnutá oblast –
Záhvozdí
Slunečná
Ţelnava
Z HISTORIE.
U křiţovatky Horní Planá – Nová Pec byl v
minulosti umístěn pomník.
Pomník císaře Josefa II.
„ Na podnět Michaela Metzla, obchodníka v
Ţelnavě, byl zřízen pomník císaře Josefa II.
Kámen ke stavbě pomníku byl do Ţelnavy
přivezen z ovčí pastviny u Chlumu. V roce 1908
byl pomník odhalen. Císařova busta musela být
po zhroucení rakousko-uherské monarchie v
roce 1918 odstraněna a byla uschována v domě
„Groshessl“ v Ţelnavě. V Ţelnavě existoval plán
přeměnit tento pomník na pomník obětem 1.
světové války tak, jak to dělali v jiných obcí. K
tomu ale chyběla jednota zodpovědných
činitelů.“
Konec citace z knihy HISTORIE RYCHTY
ŢELNAVA.
Připomínat si dávnou minulost není nikdy od
věci, natoţ minulost naší obce, proto bychom
zde chtěli v rámci moţností a získaných
informací na tomto místě umístit pamětný
kamen s inf. textem.
Se stejným úmyslem máme v plánu obnovit kříţ
u „Sv. hrobu“. Cituji jiţ z minované knihy:

Nové druţstvo ve sloţení Zdeněk Říha, Jiří Říha,
Jozef Mihalko, Werner Wainfurter a Ladislav
Bárta se momentálně reprezentují Ţelnavu
v dlouhodobém turnaji v druţstvech v bowlingu
ve Volarech. Konec všech „ urputných „ bojích“
je naplánován na 31. 07. 2011.
Drţíme palce.

Radlersberg
Mezi Ţelnavou a Vltavou, na nejvyšším
bodě výšiny, stával na ţulovém kameni kříţ s
udáním nadmořské výšky 815 m. V těsné
blízkosti kříţe se nachází v balvanech malá sluj,
v níţ byl zřízen „Sv. hrob“. K tomu se váţe
krátká historka.
Jeden pytlák z Ondřejova byl
pronásledován lesníky a ukryl se do této malé
sluje a byl zachráněn. Jako dík za svoji
záchranu zřídil ve sluji Svatý hrob, o něj se
později jeho rodina nepřetrţitě starala. Pani
Reischl a slečna Anna Zoufal si ještě přesně
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pamatovaly, ţe lidé z Ondřejova sem
kaţdoročně přicházeli o hrob pečovat. Za
peníze, které byly na hrob věnovány, nechávala
pani Aloisia Osen slouţívat sv. mše. Měla také
od hrobu klíč a převzala s polem s Marií Zoufal
péči o hrob aţ do vysídlení.
Na Radlersbergu zapalovala ţelnavská
mládeţ kaţdoročně slunovratný oheň, přičemţ
tu často při této příleţitosti vyhrávala
ţelnavská dechovka.
Z Radlersbergu je krásný pohled do
okolí. Na sever přes vesnice Slunečná, Záhvozdí
a Chlum aţ k Bobíku u Volar. Na východě vidět
Lysý (1229m) a Hvězda (1155 m). Na západě
Smrčina (1337 m) a Plechý (1378 m)“.
Václav Číţek



…. Ze zasedání konaného 14. 03. 2011…
Zastupitelstvo obce schválilo














vedení kroniky Helenou
Pastyříkovou
nabídku firmy AQUAŠUMAVA
s.r.o.
DIANA konečná fakturace
v souvislosti s opravami projektové
dokumentace rekonstrukce budovy
OÚ.
vybranou nabídku na heraldické
zpracování znaku a vlajky obce od
pana Mgr. Tejkala
dodatek smlouvy - A. S. A.
změna územního plánu č. 1
nákup knih-vítání občánků
vyřazení nepotřebného majetkuinventarizace k 31. 12. 2010
rozpočtovou změnu č.01/2011

…. Ze zasedání konaného 01. 03. 2011…
Zastupitelstvo obce schválilo







variantu č.2 znaku a vlajky obce
Ţelnava
promíjí dluh za MP-komunální
odpad
smlouvu o věcném břemeni
(Šinkovi)
náhradní výsadba
kontajnerovaného stříbrného
smrku
schvaluje příspěvek CZP ve výši
500Kč
podání ţádosti grantového
programu Jihočeského kraje na

předloţený rozpočtový výhled na
rok 2012 aţ 2015
rozpočtové opatření č. 2
výběr architekta na
- předloţený návrh na zpracování
projektové dokumentace
bezbariérového přístupu do
kanceláře OÚ
- předloţený návrh na zpracování
projektové dokumentace
parkovací plocha před OÚ
- předloţený návrh na zpracování
projektové dokumentace změny
dispozic OÚ (technické zázemí)

…. Ze zasedání konaného 20. 01. 2011…
Zastupitelstvo obce schválilo


opravu kapličky a na opravu
vstupní brány hřbitova
rezignaci ve SMOJK



prodej části pozemku z parcely
270/1 díl c



ţádost obce Ţelnava na pokácení
5ks vzrostlých stromů

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
Václav Číţek
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