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Vážení spoluobčané,
neodvratně se blíží konec
kalendářního roku a s ním jako
vždycky všichni bilancujeme a
hodnotíme, co se nám za uplynulé
období povedlo více, co méně.
Stejně tak je tomu i v naší
obci. Myslím, že máme důvod ke
spokojenosti, neboť hlavní úkol,
který jsme si předsevzali – dotáhnout
do úspěšného konce vypořádání se
Statutárním městem Zlín - se nám
zdařil. Finanční prostředky jsou již
převedeny na obecní účet, také
téměř všechny ostatní záležitosti,
sjednané v Dohodě o vypořádání
majetku, jsou zdárně dořešeny. Ale
nebojte se, neusneme na vavřínech!

Naopak, teď můžeme začít naplno
uskutečňovat naše vize, a to do té
míry, do níž nám to ekonomická
situace dovolí.
Ale dost pracovních témat, je
advent, blíží se vánoce. Každý večer
se rozsvěcí krásně ozdobené stromy
na naší návsi, kéž v sobě světlo a
radost dokážeme probudit i my.
Dovolte mi, abych Vám popřála
jménem vedení obce a zaměstnanců
obecního úřadu nejen šťastné,
pohodové vánoce strávené v kruhu
lidí Vašemu srdci nejbližších, ale
také úspěšný rok 2011, prožitý ve
zdraví a spokojenosti.
Pavla Paprčková
místostarostka

z obecního úřadu
Výpis usnesení z ustavujícího zastupitelstva
obce konaného dne 10. 11. 2010
Zastupitelstvo obce Želechovice nad
Dřevnicí, v souladu s ustanovením § 84
zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů
1. Zastupitelstvo obce schválilo ustavení
rady obce. Rada obce bude mít pět členů.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zvolení
dvou místostarostů.
3. Zastupitelstvo obce, v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určilo, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
4. Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty , místostarostů
a členů Rady obce postupem uvedeným
předsedajícím.

7. Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce JUDr.Pavlu Paprčkovou .
8. Zastupitelstvo obce zvolilo členem
Rady obce Rostislava Hanzlíka.
9. Zastupitelstvo obce zvolilo členem
Rady obce Stanislava Pištěka.
10. Zastupitelstvo obce zřídilo finanční
výbor a kontrolní výbor. Výbor finanční i výbor kontrolní budou pětičlenné.
11. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru Václava Garguláka.
12. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru MUDr. Dagmar
Tkadlecovou.

5. Zastupitelstvo obce zvolilo starostou
obce Bc. Michala Špendlíka .

13. Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru Ing. Norberta Pelce, Luďka Vajdáka, Miroslavu Borovičkovou a Josefa Ambrože.

6. Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce, zároveň určeným zastupovat
starostu v době nepřítomnosti, Ing. Hanu
Svobodovou.

14. Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru Ladislava Zichu , Miroslava Dolinu, Viktora Patáka a Ing. Danu Bařinovou.
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stručně
15. Zastupitelstvo obce zřídilo sociální
a kulturní výbor, který bude pracovat jako
sedmičlenný .
16. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou sociálního a kulturního výboru Stanislava Pištěka.
17. Zastupitelstvo obce zvolilo členy sociálního a kulturního výboru občany obce
Jindřišku Hurtovou, Marii Kučerovou, Hanu
Slováčkovou, Františka Rosíka, Evu Rosíkovou, Pavlu Dolinovou.
18. Zastupitelstvo obce ,v souladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích,
stanovilo ,že neuvolněným funkcionářům a
neuvolněným členům zastupitelstva obce
bude poskytována měsíční odměna ve výši
dle vládního nařízení č. 37/2003 Sb.,ve
znění pozdějších předpisů . Odměna bude
poskytována ode dne zvolení.
19. Zastupitelstvo obce schválilo termíny veřejných zasedání ZO v roce 2010 a
2011 takto :15. 12. 2010, 23. 3. 2011, 22. 6.
2011, 21. 9. 2011, 14. 12. 2011.

Výpis usnesení z 1.schůze rady obce
konané dne 29. 11. 2010
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s ustanovením § 84 zákona
č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
1. Rada obce schválila jednací řád rady obce.
2. Rada obce schválila Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu obecního úřadu , i úplné
znění Organizačního řádu obecního úřadu
se zapracovanými změnami .
3. Rada obce vzala na vědomí připravovanou úpravu problematiky místních poplatků a
doporučila návrhy obecně závazných vyhlášek
č. 2/2010,3/2010,4/2010 a 5/2010 k předložení jednání zastupitelstvu obce dne 15.12.2010.
4. Rada obce schválila podání žádosti o
změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu-zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině
ze 70 na 90 s účinností od 1.1.2011 u příspěvkové organizace Základní škola Želechovice
nad Dřevnicí, příspěvková organizace.
5. Rada schválila vyzvat oslovené uchazeče o zpracování lesního hospodářského plánu ke zpracování závazné cenové nabídky.
Tato výzva se zároveň zveřejní na webu obce.
6. Rada schválila předložit zastupitelstvu
obce k odsouhlasení navýšení plánu těžby
dřeva do výše 3.000 m3.

7. Rada obce projednala žádost o výstavbu na pozemku p.č. 1642/4,k.ú. Želech.n/Dř
a doporučila zastupitelstvu obce ji schválit.
8. Rada obce projednala žádost o výstavbu na pozemcích p.č. 1799/1,1801/1,k.ú. Želech.n/Dř a doporučila zastupitelstvu obce ji
schválit, po splnění podmínek daných stavebním zákonem – buď charakter stavby k bydlení nebo pro účely zemědělské či lesnícké.
9. Rada obce projednala žádost o výstavbu na pozemku p.č. 1757/11,k.ú. Želech.n/Dř
a nedoporučila zastupitelstvu obce ji schválit.
10. Rada obce projednala žádost o výstavbu
na pozemku p.č. 1614/4,k.ú. Želech.n/Dř a nedoporučila ji zastupitelstvu obce ke schválení.
11. Rada obce projednala žádost o výstavbu na pozemcích p.č. 2333/3,2333/9,2337/8
a 2333/7 ,k.ú. Želech.n/Dř a doporučila zastupitelstvu obce ji schválit pouze na pozemcích skutečně sousedících se zastavěným
územím – tedy p.č. 2333/3 a 2333/7,k.ú.Ž.n/
Dř, a dále za podmínky dodržení lokalizace
stavby v severní části pozemku.
12. Rada obce projednala žádost o výstavbu
na pozemcích p.č. 1812,1813,k.ú. Želech.n/Dř
a doporučila zastupitelstvu obce ji schválit.
13. Rada obce projednala žádost o výstavbu na pozemcích p.č. 2053/8,2053/9 a

2053/7 ,k.ú. Želech.n/Dř, a doporučila zastupitelstvu obce ji schválit na pozemku
p.č. 2053/7, na pozemcích p.č. 2053/8 a
2053/9 ji schválit nedoporučila.
14. Rada vzala na vědomí žádost obce
Hvozdná o umístění dětí do mateřské školy
v naší obci a pověřila starostu obce sjednáním schůzky se zástupci obce Hvozdná za
účelem projednání dalšího postupu ve věci.
15. Rada obce vzala na vědomí nabídku na pronájem obecních pozemků firmou
News Outdoor k projednání zastupitelstvu
obce.
16. Rada obce souhlasila se zpracováním II. etapy studie revitalizace středu
obce arch. Petrem Zámečníkem za cenu
do 150.000,-- Kč a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
17. Rada obce nedoporučila zastupitelstvu obce odkoupení haly od firmy
AGAS,a.s.
18. Rada obce souhlasila s měřením negativních vlivů vlakové dopravy v obci a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o
dílo s cenově nejvýhodnějším uchazečem.
19. Rada obce doporučila předložit zastupitelstvu po dopracování studie okolí
základní školy.

listopad, prosinec 2010

z obecního úřadu
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nové zastupitelstvo naší obce
Bc.
Michal
Špendlík

Ing.
Hana
Svobodová

JUDr.
Pavla
Paprčková

starosta

místostarostka

místostarostka

Rostislav
Hanzlík

Stanislav
Pištěk

Ing.
Norbert
Pelc

radní

radní

zastupitel

Ladislav
Zicha

Radek
Šarman

Václav
Gargulák

zastupitel

zastupitel

zastupitel

PaeDr.
Alena
Gajdůšková

MUDr.
Dagmar
Tkadlecová

Miroslava
Borovičková

zastupitel

zastupitel

zastupitel

Luděk
Vajdák

Miroslav
Dolina

Vlastimil
Vajda

zastupitel

zastupitel

zastupitel

Vážení občané. Ačkoliv nemám mandát, abych se za vás vyjadřoval, dovolím si výjimečně i za vás popřáti naším výše uvedeným představitelům, dále pak referentce Jitce Kláskové, účetní Anně Steinerové a všem pracovníkům technické skupiny obecního úřadu v Želechovicích, šťastné a veselé prožití svátků vánočních, prožití v lásce a míru. V novém roce 2011 mnoho síly, zdraví a lidské lásky k zvládnutí nelehkých úkolů. Totéž přeji i zastupitelům z minulého volebního období, kteří se zasloužili o osamostatnění naší obce.
František Rosík

06/2010

z obecního úřadu
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důležité upozornění:
požární bezpečnost při provozu komínů
V rámci prevence upozorňujeme občany, že
vyšlo Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vyjížděl v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí
nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.Hasiči by rádi
veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat
lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit
předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon
o požární ochraně každému ukládá povinnost
dodržovat podmínky nebo návody, vztahující
se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či
jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto
povinnostech upravuje vyhláška č.246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Na co si dát pozor, než začnete topit
Každý by měl především vědět, v jakých
lhůtách je povinen zajistit provedení pravidelných revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrol komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda
není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí
z hořlavých hmot. Každoročně se stává špatné ukládání popela příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Je důležité kontrolovat skladování paliva, a
to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např. pilin a kůry. Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků dřeva
a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních
paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré.
V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově

dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry, dýmu nebo zvýšením teploty.
Při prvním zpozorování zvyšující se teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo
přenesením na volné místo, kde se rozestře
do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá vychladnout.
Příprava topidel
Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Topná sezóna se už zanedlouho rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané! Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důležité je to u uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín
přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí
vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak
čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. A pozor! Odpovědnost za
stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu.
Některé zásady bezpečného provozu topidel:
• Kolem každého topidla, podle druhu, je
nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od
hořlavých stavebních konstrukcí, zařizovacích
předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny
(PVC, plovoucí podlahy apod.).
• Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty
• Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být
opatřen ochrannou nehořlavou podložkou
požadovaných rozměrů, která přesahuje jeho
půdorys
• Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat
komíny, u nichž byly zjištěny závady. Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 1443.
• Každý je povinen zajišťovat pravidelné
čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.
Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č.
111/1981 Sb.
1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná
paliva do výkonu 50 kW šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok.
2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50
kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložku dvakrát za rok, do výkonu 50 kW pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou šestkrát za rok.
3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s
výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok
4) Jsou–li do komínů zapojeny spotřebiče
paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích
a chatách, pokud nejsou užívány celoročně,
nejméně jednou za rok
DŘEVO – TRADIČNÍ PALIVO
Polenové dřevo je tradičním palivem. Jeho

výhodou je lepší dostupnost (i cenová) než u
ostatních paliv. Na rozdíl od ostatních dodavatelských paliv je však potřeba provést mnohé úpravy, než je možné získat tepelnou energii. Ostatní paliva jsou ze strany dodavatele
připravena ke spalování (uhlí, oleje, zemní a
zkapalněný plyn, elektrická energie).
Pokud ovšem můžeme věnovat, spíše místo peněz, čas na přípravu topiva, je pro nás
polenové dřevo finančně nejpřijatelnější. Při
jeho zpracování a spalování je však nutno přihlížet k mnoha zdánlivě nesouvisejícím faktorům.
Biomasou nazýváme hlavně dřevní odpad a
nové produkty (piliny, hobliny, peletky, brikety, sláma, štěpka, kůra). Jejich efektivní spalování vyžaduje moderní technologie, mnoho z
těchto paliv má vysokou vlhkost, jiná jako třeba piliny nebo sláma díky své vlastnosti spékat se, vyžadují odlišný proces spalování. Záleží hlavně na zápalné teplotě paliva a přísunu vzduchu. Je samozřejmé, že pokud přiložíme do klasických kamínek balík slámy, teplo je spotřebováno k uvolnění vlhkosti, dochází k ochlazování kamen a pouze k uhelnatění povrchových vrstev balíku. Klasická kamna
neumí účinně využít vznikajícího dřevoplynu.
Moderní technologie přišly s dvoukomorovým
spalováním dřeva, jehož výsledkem je vyšší
účinnost spalování (tedy nižší spotřeba paliva)
a hlavně vysoký stupeň regulovatelnosti výkonu při zachování jmenovité účinnosti.
Při spalování vlhkého dřeva dochází
- k velkému uvolňování par, které ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují podmínky pro
spalování
- zkondenzovaná pára reaguje s uhlíkatými
složkami a dehtuje
- váže se na saze odlétající komínem a zamořuje okolí
- snižování tepelného výkonu, může ochladit kotlové těleso natolik, že kotel vyhasne
Zásadně se doporučuje topit dřevem s obsahem vody nižším než 30 %, optimálně nižší
než 20 %. Čerstvě poražené a nařezané dřevo
obsahuje podle druhu, polohy a stáří stromu
i více vlhkosti ( více než 50 % vlhkosti, proto je nutno důsledně rozlišovat obsah vody v
dřevině a vlhkost dřeva). U listnatých dřevin je
toto procento obecně větší než u jehličnanů. I
uvnitř kmene nalezneme rozdíly. Jarní dřevo,
běl a vrškové dřevo obsahují více vody než
letní dřevo, jádrové dřevo a kulatina od pařezu. Abychom si mohli užít tepla, snažíme se
vlhkost snížit na přijatelnou hranici.
Velmi důležitou vlastností palivového dřeva je vlhkost, která zásadně ovlivňuje tepelné
vlastnosti, výhřevnost dřeva rapidně klesá se
stoupající vlhkostí dřeva. Se stoupajícím objemem vody v dřevní hmotě klesá její výhřevnost, protože stoupá množství tepla potřebné
k odpaření obsažené vody. Odpařená voda
navíc neblaze působí na tepelnou techniku a
proces spalování.
Vaše případné dotazy můžete směřovat na
odbory prevence příslušných hasičských záchranných sborů. Naši odborníci Vám rádi poradí.
HZS Zlínského kraje
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MHD v želechovicích nad dřevnicí
Uplynulo už dva a půl roku od 1. dubna 2008, kdy začala do Želechovic jezdit
městská hromadná doprava (MHD). Za tu
dobu si obyvatelé obce na hybridní nízkopodlažní trolejbusy, které je poměrně
levně dopraví do centra Zlína, zvykli. Želechovice mají zájem o městskou dopravu i nadále. A vážně se hovoří také o tom,
že by se dosavadní trasa linky mohla ještě prodloužit a že by MHD mohla zajíždět
i do některých dalších částí obce, kam se
zatím musí chodit pěšky nebo kudy jezdí
jen málo početné spoje příměstské autobusové dopravy.

Do Želechovic nyní jezdí v pracovních
dnech 13 spojů, o sobotách, nedělích
nebo ve svátky po šesti spojích. Průzkumy
ukázaly, že linku č. 12 mezi Příluky a Želechovicemi využije každý pracovní den asi
300 až 400 cestujících.
Pro obyvatele Želechovic, kteří potřebují z jakéhokoli důvodu denně nebo i jen
občas cestovat do Zlína, má MHD některé výhody. Na rozdíl od vlaků nebo linkové autobusové dopravy doveze trolejbus
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice
(DSZO) cestujícího zpravidla mnohem blíž
důležitým úřadům, institucím, školám, obchodům, zdravotnickým zařízením i centrům pro trávení volného času. Zastávky
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MHD mají menší rozestupy, kratší docházkové vzdálenosti. Moderní nízkopodlažní
vozidla umožňují snadnou přepravu dětských kočárků, vozíčkářů a osob se zdravotním postižením.
Jízdenky v MHD jsou v současnosti levnější než jízdné ve vlaku nebo v linkovém
autobusu. Zakoupením jízdního dokladu DSZO (kromě nejlevnější nepřestupné
jízdenky) získává cestující právo využívat
v daném časovém limitu nebo v rozsahu
daného tarifního pásma celého systému
MHD, přestupovat na další linky. Zvlášť
výhodné je to pro držitele časových jízdenek. Velmi levné
cestování v MHD
mají také senioři,
kteří si pořídí tzv.
senior-pas.
Linka
hybridních trolejbusů č.
12 má dosud v
Želechovicích jen
tři zastávky a dopravně obsluhuje
především západní polovinu obce.
Není proto divu,
že se o podobnou
výhodu hlásí i obyvatelé z východní
strany Želechovic
a rovněž z rozlehlé oblasti Želechovických pasek. Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice se možností prodloužení linky 12 zabývá. Z pohledu
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice nevidíme problém v možnosti prodloužit linku MHD středem obce po ulici 4. května až k základní škole, pokud budou na
trase vytvořeny nezbytné technické podmínky zejména pro bezpečné umístění zastávek. DSZO rovněž nezavrhuje myšlenku zajíždění určitých spojů - při nasazení
vozidel pro menší počet osob - do oblasti
Želechovických pasek. Předpokladem takových změn je však dodržení podmínek
platné legislativy – udělení licence.
Pro ty z Želechovic, kteří se ještě s nabídkou MHD blíže
neseznámili, uvádíme ještě několik
pravidel ze smluvních přepravních
podmínek:
1. Jízdenky pro
jednotlivou jízdu je
cestující povinen
ihned po nástupu do vozu označit v označovačích (jsou umístěny u každých dveří
vozidla MHD). Jízdenka bez označe-

ní je neplatná. Jízdenka platí od označení
po dobu, která je na ní uvedena (20 nebo
40 mitut). Jízdenka 20minutová není přestupná a po výstupu z vozu ji už nelze použít. Jízdenky s platností 40 minut jsou přestupné a cestující po dobu platnosti jízdenky může volně přestupovat na všechny linky MHD bez omezení (pozor, při prodeji u
řidiče je možno zakoupit pouze nepřestupnou jízdenku s platností 20 minut).
2. Pro cestující vlastnící časové jízdenky jsou podmínky cestování jednodušší v
tom, že nemusí kontrolovat čas po nástupu
do vozu. Zde je důležitá pouze platnost jízdenky a zakoupené tarifní pásmo (A, B , C
nebo jejich kombinace). Pro cestující používající MHD ze Želechovic do centra Zlína
včetně Jižních Svahů stačí časová jízdenka
pro pásmo A. Toto pásmo sahá ve směru
do Otrokovic po zastávku „Louky-křižovatka“ nebo „Louky–točna“. Ve směru na Velíkovou po zastávku „Burešov“ (u autobusových linek) nebo po konečnou zastávku
„Vršava“ (u trolejbusové linky).
3. Tarif MHD DSZO umožňuje poskytování rozsáhlých slev, a to jak pro žáky
či studenty, tak pro občany důchodového věku. Informace o podmínkách vyřízení slevy či standardní časové jízdenky je
možno získat na kterémkoli předprodeji jízdenek DSZO. Na trase linky č.12 jsou hned
dvě předprodejní místa – ve Zlíně na náměstí Práce a ve Školní ulici.
4. DSZO nabízí jízdenku pro školní kolektiv. Jde o jízdenku, kterou lze použít pro
cestování až 30 dětí od 6 do 15 let s pedagogickým doprovodem; tato jízdenka stojí
65 Kč, platí od označení 40 minut a je přestupná.
5. Zavazadla se přepravují společně s
cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem
jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo. Cestující smí vzít do vozidla nejvýše tři zavazadla. Zavazadla o větším počtu kusů než je stanoveno nebo zavazadla, která i jen jedním rozměrem překročí
rozměr 30 × 50 × 60 centimetrů, podléhají
placení přepravného.
6. Cestující mohou vzít s sebou do vozidla psa, který má po celou dobu přepravy bezpečný náhubek, je držen na vodítku
nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle.
7. Cestující s dětským kočárkem může
nastoupit do vozidla jen se souhlasem řidiče a vystoupit z něj jen s vědomím řidiče a určenými dveřmi. Ve vozidle smí být
přepravován jeden dětský kočárek. Umožňuje-li to bezpečnost cestujících, může řidič povolit přepravu i dalších dětských kočárků.
8. V nepracovních dnech může cestující ve
vozidlech MHD DSZO v některých úsecích přepravovat jako spoluzavazadlo i jízdní kolo. To
platí i pro úsek ze Zlína-Příluků do Želechovic.
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Další široký výběr informací o využívání MHD DSZO včetně podrobného ceníku
jízdného a jízdních řádů najdou cestující
na internetových stránkách www.dszo.cz.
Nejaktuálnější informace o odjezdu konkrétního spoje nebo o případném zpoždění získají cestující na telefonní lince centrálního dispečinku s nepřetržitým provozem 577 271 269.
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.
r. o., byla založena 1. 1. 1995. Jejími společníky je město Zlín + obec Želechovice nad Dřevnicí (majetkový podíl dohro-
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mady 87 %) a město Otrokovice (majetkový podíl 13 %). DSZO provozuje prostřednictvím 33 autobusů a 56 trolejbusů
městskou hromadnou dopravu na území
Zlína a Otrokovic. Zajišťuje rovněž opravy vozidel, montáž a opravy trakčního vedení a reklamní činnost. Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1.
1944. Vozidla MHD DSZO najedou ročně
4,8 milionu kilometrů a přepraví 35,9 milionu cestujících. Společnost má 350 zaměstnanců.
Pavel Nosálek

vzpomínÁNÍ na dopravu v našem údolí
Bylo, nebylo. A přeci bylo. Nástupem roku
1934, mimo jiné jsem i já spatřil světlo světa,
což ale není podstatné. Důležitější bylo, že ve
Zlíně v onu dobu se rodila myšlenka trolejbusové dopravy. Dopravy čisté, málo hlučné.
Dnes bychom ji označili ekologické. Záměry
se postupně měnily v následných letech v realizaci, avšak jen v lokalitě Zlína a pak směrem na Malenovice. To vše si můžete přečíst
na webových stránkách www.dszo.cz.
A jak to bylo na východ od Zlína? U nás převažovala malozemědělská výroba. Ještě ve
třicátých letech minulého století, hlavní (průjezdní) cesta vedla středem vesnice. Po nynější ulici Přílucké, dál ulicí 4. května a stáčela se pod ZŠ (která toho času ještě nebyla) na
cestu do Lípy kolem nynějšího RD Zelených,
Martinkových a dalších RD. Na silnicích v té
době dominovaly kravské a koňské povozy.
Aut, ať osobních, či nákladních bylo poskrovnu. V té době kolovala historka. Jeden výborný člověk, šprýmař, srandista a nebojácný diskutér i na veřejných schůzích, se přiženil do
želechovské rodiny. Když si koupil auto, chtěl
se zavděčit své hodné tchyni a tak ji pozval na
projížďku. Jeli krajinou. Cesta začala stoupat
do kopce. Když byli na vrcholu, milá paní za-

křičela: Jaroušku zastav. Jaroušek zastavil a
ptal se: Copak se stalo maminko ? No, já vystoupím a půjdu ti šlajfovat (brzdit ruční brzdou, jak bylo zvykem u zemědělských povozů). Tyto občany znám a měl jsem je a mám
i jejich potomky rád.Vraťme se však k tématu. Průmyslová výroba, vlastně velkovýroba
ve Zlíně, která byla převážně dílem bratrů Baťových vyžadovala i z východní části dopravu svých zaměstnanců. A ta byla zajišťována
drahou OZVD. (my jsme tomu říkali Podřevnický Pacifik). Vesnice, které byly mimo trasu
dráhy, byly zajišťovány soukromou autobusovou dopravou. Např. v Lípě při vlakovém nádraží (které mělo být v Želechovicích, ale k vůli
nerozhodnosti našich konšelů, nám ho lipjané vyfoukli-ale přejme jím to) bylo nádraží autobusové, z kterého byl zajišťován rozvoz do
Slušovic, Všeminy atd. Myslím si, že to zajišťoval soukromý autodopravce pan Oškera. Pokud se mýlím, tak mě opravte.
Ze Želechovic se od jara do podzimu do Zlína jezdilo také houfně na jízdních kolech. V
zimě se však využívala plně doprava vlaková,
na kterou si i já z té doby dobře vzpomínám.
Od tří let jsme s maminkou i v zimě jezdili vlakem k rodině do Příluk. Proto si dobře pamatuji na čekárnu čistou, zasklenou s dvojkřídlovými dveřmi, které se samy zavíraly. A v zimě
tam bylo teplo, protože se tam topilo. A bylo
už zatopeno i pro dělníky ranní směny. Nevěříte? Podívejte se na čekárnu ze severu. Uvidíte, že je podsklepená a že jsou tam dveře. No
a tam bývávalo uskladněné topivo. Posuďte
sami, jaký pokrok od té doby učinily ČD.
Teprve v padesátých letech se začalo i
u nás hovořit o trolejbusové dopravě, která
nám od této doby byla slibována. Dokonce v
tu dobu nám byly předkládány prognózy, že
v sedmdesátých letech nebudeme muset ani
chodit, protože všude budou pojízdné chod-

níky. Pak dlouho nic. Současnost již znáte.
Po revoltě občanů byla k nám Zlínem prodloužená trolejbusová linka. Díky moudrému
vedení naší obce bylo po velmi složitém jednání v době osamostatnění docíleno dohody
s výsledkem, že tato doprava jezdí dodnes.
Je třeba ocenit práci starosty a všechny,
kteří mu byli nápomocni řešit složitou situaci,
eliminovat emoční názory a dospět k oboustranné rozumné dohodě. Je samozřejmostí,
že každý pokrok má i své odpůrce. To bylo,
je a bude. Vždy se našli občané, kteří soudili podle svých představ, svých zvyklostí a svých vědomostí.Nevěřím, že jsou mezi
námi občané, kteří by nesoucítili s občany,
kteří tuto dopravu potřebují. Nevěřím, že by
nesoucítili s občany, kteří jsou zdravotně postižení, s vozíčkáři, s maminkami s kočárky,
se školáky, kteří jezdí do Zlína a jsou vystavěni nebezpečí neukázněných řidičů. S nemocnými a starými občany a nakonec i se svými
manželkami, které nosí těžké nákupy, s nimiž
mají velké problémy při nastupování do některých vagonů vlakové soupravy. Každý by
se měl nad tímto zamyslet.
Závěrem. Technické a organizační informace jsou vyčerpávajícím způsobem vysvětlené
v předcházejícím článku Ing. Pavla Nosálka. Já
bych jen doporučoval občanům, kteří ještě nejsou této dopravě nakloněni, aby se u MHD informovali o všech náležitostech, jízdném a zejména o slevách. A pak stačí jednoduché počty. Sečítání, odčítaní, násobení a dělení. Budete překvapení. K tomu si připočítejte mobilnost
v samotném městě a okolí. Věřím, že v nejbližší
budoucnosti budou doplněny spoje kolem 8.00
hod. a spoj polední. Přál bych si spoje přímé,
bez přesedání, jako spoje ostatní. A samozřejmě přeji zelenou následnému rozšíření tak, jak
je to uváděno v článku již zmiňovaného autora.
František Rosík
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stručně

orion florbal cup

Krajské
shromáždění
členů Sdružení místních
samospráv České republiky v Želechovicích
na Sokolovně

Začátkem prosince se stala naše škola organizátorem okrskových kol celostátní soutěže Orion florbal cup. V naší škole se střetla družstva z okolí ve dvou kategoriích (starší a mladší žáci). O tuto soutěž je tradičně velký zájem a tak je konkurence velká. Starší žáci se nakonec po

V pondělí 13. prosince 2010 proběhlo v Želechovicích na Sokolovně Krajské shromáždění členů Sdružení místních samospráv České republiky. Krajské
shromáždění byla příležitost k setkání se
s podobně smýšlejícími starosty z regionu, bylo možno se podělit o starostovské
zkušenosti a získat nové informace o činnosti Sdružení místních samospráv České republiky. Mezi zástupci členských
obcí se objevila také řada nových tváří.
Právě pro ně byl určen workshop, na kterém se noví starostové mohli dozvědět
řadu užitečných informací o řízení obcí.
Setkání se zúčastnili i poslanci PSP ČR
Alena Hanáková a Petr Gazdík a senátorka Jana Juřenčáková.

těsných prohrách umístili na čtvrtém místě. Mladší žáci byli úspěšnější a vybojovali nakonec velmi dobré druhé místo, když
podlehli pouze celkovému vítězi. Této soutěže se zúčastnilo i družstvo děvčat, které startovalo v Otrokovicích a obsadilo konečné čtvrté místo.

vystoupení v kostele
V úterý 14. prosince 2010 se uskutečnil v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovi-

cích Adventní koncert dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk.

vánoční laťka zš
Tradičně v tomto čase pořádáme v
naší škole přebor ve skoku vysokém.
Celý minulý týden tak patřil této disciplíně, která je zařazena do školní olympiády. Soutěže se zúčastnil velký počet
závodníků a startovalo se v jednotlivých
věkových kategoriích.
Vítězi jednotlivých kategorií se pak stali:
4. – 5. ročník - Sabina Fiurášková
Václav Tichý
6. – 7. ročník – Tereza Goláňová
Tomáš Sláma
8. – 9. ročník – Stanislava Mikulová
David Trunkát
Rekord školy sice odolal ale i tak je
potěšující velká účast a nadšení startujících.
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mikulášská besídka
První prosincovou sobotu uspořádal TJ
Sokol Želechovice za podpory obce Želechovice nad Dřevnicí Mikulášský karneval.
Mrazivé adventní počasí přilákalo do horní-

lidí). Doufáme, že se akce dětem líbila a že
plní sliby, které daly svým rodičům a Mikuláši.
Na závěr, milý spoluobčané, mi dovolte,
abych Vám za TJ Sokol Želechovice popřál

šťastné a veselé Vánoce a do nového roku
spoustu zdraví a úspěchů nejen v osobním
životě!
Filip Machula

ho sálu sokolovny početné zástupy malých
čertů, andělů a jiných pohádkových stvoření. O skutečně živou a nefalšovanou mikulášskou zábavu se zprvu postaralo vystoupení mladých čertic z oddílu aerobiku, které doprovázel rej dalších pekelníků. Dále
vystoupil kouzelník, který nejen ratolestem
předvedl několik slibných triků a vtáhl děti
do světa čar a kouzel. Po představení se již
opět tančilo a veselilo v bujarém duchu a
očekávání příchodu Mikuláše. Ten se brzy
dostavil a všem hodným dětem (hodným
dospělým) nadělil něco dobrého na zub.
Celé mikulášské odpoledne se vyvedlo, o
čemž svědčí vysoká návštěvnost (cca 200

sdh želechovice - výroční valná hromada
V pátek 19. listopadu 2010 se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru.
Tato schůze se koná každým rokem a slouží ke shrnutí činnosti sboru za celou uplynulou sezónu. Této sešlosti se účastní nejen
členové našeho sboru, ale i hosté ze sborů
v našem okrsku, zástupci Okresního sdružení hasičů, zástupci vedení 8. okrsku, zástupci ostatních místních spolků v obci (Sokol, Červený kříž), další hosté a v neposlední řadě také zástupci našeho zřizovatele,
tedy již druhým rokem naše obec. Na schůzi se nejen hodnotí, ale také se např. schvaluje činnost na další rok. Důležitým prvkem

je návštěva těchto schůzí mezi sbory navzájem, naši zástupci se zúčastnili postupně zasedání na Želechovicích - Pasekách,

v Lípě a na Klečůvce. V Lužkovicích se koná
až v lednu. Na závěr je vždy dán prostor
všem přítomným v diskusi, aby se na cokoliv zeptali, něco zhodnotili apod.
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SDH Želechovice nad Dřevnicí –
rozsvícení vánočního stromu
V pátek 3. prosince 2010 se v naší obci
uskutečnilo druhé slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu. Akce se konala na náměstí okolo památníku padlých. Celou akci
pořádal obecní úřad a i my jsme se aktivně zúčastnili. Pro přihlížející jsme připravili ve třech kotlích nejen zabijačkové dobroty, ale i čaj, který byl podle věku a chuti ná-

ležitě dochucen. Také jsme nachystali pro
občerstvující se návštěvníky kryté posezení, aby jim do pokrmů nenapadal sníh nebo
dokonce pochutiny neskončily na zemi po
nešťastném uklouznutí. Podle počtu zúčastněných i přes nepříznivé počasí, se dá
očekávat, že tato akce je ze strany občanů
vřele vítána.

Klub seniorů Paseky

Adventní neděle ve škole

Podzim v našem klubu seniorů jsme strávili jak prací na zahrádkách, tak zábavou.
V září k nám přijely ženy z Tlumačova, které vždy svým pásmem písní nás naladí na
dobrou notečku. V říjnu nás navštívil pan
Petr Hába z Vizovic a názorně nám ukázal
modelování vizovického pečiva, pak jsme
tu měli dva harmonikáře a zase se zpívalo
a bylo veselo. Na den seniorů jsme byli pozváni do bývalého závodního klubu do Zlína. 12. prosince 2010 se uskutečnila výroční členská schůze, kde jsme zhodnotili činnosti za letošní rok.

V neděli 12. prosince přijaly dvě stovky
návštěvníků pozvánku na tradiční akci školy, jejímž smyslem není pouze ukázat šikovnost či zručnost našich školáků, to jak
umějí vystupovat na veřejnosti, ale i navodit sváteční a klidnou a harmonickou atmosféru u návštěvníků.
Návštěvníci mohli shlédnout několik vystoupení, dále se mohli přiučit tradičním
technikám výroby ozdob v pracovních díl-

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří v roce 2010 podpořili náš sbor a to jak
na soutěžích, akcích nebo finančním darem. Přejeme občanům Želechovic nad
Dřevnicí příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2011 hodně zdraví, štěstí,
pohody a osobních úspěchů.
Hasiči Želechovice

nách, nazdobit si perníky, nebo zakoupit
drobné dárky, které vyráběli naši žáci.
Výtěžek celé akce pak poputuje na konto SRPŠ a tím na podporu zájmové činnosti našich žáků.
Atmosféra byla opravdu příjemná a tak
nezbývá než poděkovat všem partnerům,
kteří se na zajištění podíleli. Děkujeme Ekocentru Čtyřlístek, Valášku, paním učitelkám
i dětem.

Tichá noc, svatá noc…
píseň k oslavě vánočních svátků,
zářící stromeček
a v košíku plno je dárků.
Takto Vánoce lidé již
od minulosti oslavují,
těmi dárečky navzájem
lásku si projevují.
Kéž by ta atmosféra
celý rok nám vydržela,
aby člověka ve starostech potěšila.
Tímto vánočním přáním do příštího roku
Vás zdraví za Senoir klub Paseky
Božena Patáková

mikuláš ve škole
Možná trochu s předstihem,
ale i tak, navštívil naši školu
již v pátek 3. 12. 2010 Mikuláš.
Měl s sebou samozřejmě nezbytný doprovod – celou svoji družinu a rozhod-

ně zaznamenal při své návštěvě velký úspěch. Ti nejmenší měli trochu
obavy z čerta, ale vše dopadlo dobře a v pytli nakonec neskončil žádný
z žáků. Zato odměny se dostalo téměř každému.
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Rozsvícení vánočního stromu v obci
V pátek dne 3. prosince 2010 byl před
budovou Obecního úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Starosta obce na
úvod přivítal přítomné občany a rozsvítil nazdobené stromy. Následně zazpívaly a zarecitovaly děti ze základní ško-

ly pod vedením paní učitelky Marty Drábkové. Hudebně akci doprovázela skupina
BPT. Nově byl součástí akce i malý adventní jarmark, kde bylo možno zakoupit keramiku, vánoční ubrusy, svíčky, ručně zdobené perníčky nebo adventní věnec. Dospělí se mohli občerstvit lahodným punčem,
grogem nebo svařeným vínem. Nechyběla
domácí zabíjačka a grilované klobásy. Bylo
možno ochutnat i doma napečené vánoční
cukroví. Společné setkání občanů přineslo do naší obce vánoční atmosféru. Obecní
úřad ještě jednou děkuje všem občanům za
účast a za pomoc při pořádání této akce.

Vydává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 2. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou
Evidenční číslo: MK ČR 19801
Redakční rada: Bc. Michal Špendlík, starosta; JUDr. Pavla Paprčková, místostarostka; Ing. Hana Svobodová, místostarostka; Jitka
Klásková, referentka
Kontaktní údaje: telefon: 577 901 653, e-mail: obec@zelechovice.net
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa, 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Adresa: Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí
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akce v obci
29. prosince
18.30
kostel sv. Petra
a Pavla, Želechovice

Vánoční varhanní koncert varhaníka Ludvíka Šuranského

31. prosince
20.00
sokolovna Želechovice

silvestrovský večer

leden
obec Želechovice

Tříkrálová sbírka – Charita Zlín
koledníci budou přijímat vaše dary do zapečetěných pokladniček

9. ledna
16.00
kostel sv. Petra
a Pavla, Želechovice

Koncert skupiny BPT

21. ledna
13.00
ZŠ Želechovice n. Dř.

zápis dětí do první třídy – ZŠ Želechovice

22. ledna
19.00
ZŠ Želechovice n. Dř.

tradiční ples školy

5. února
8.00
ZŠ Želechovice n. Dř.
tělocvična

Memoriál Jendy Plachého

leden - únor
plocha pod Sokolovnou

karneval na ledě
termín bude upřesněn!

Svozy odpadu v roce 2011
4. 1.

1. 2.

1. 3.

4. 10.

1. 11.

29. 11.

Svozy
nebezpečného
odpadu

11. 6.

12. 11.

Svozy
mobilního
odpadu

23. 4.

11. 6.

Sáčkový svoz
plastů 1x měsíčně

10. 9.

29. 3.

3. 5.

31. 5.

5. 7.

2. 8.

30. 8.

12. 11.

Oznámení
Obecní úřad v Želechovicích n. Dř. bude v termínu od čtvrtka 23. 12. 2010 do pondělí 3. 1. 2011 uzavřen.
I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit
bezplatnou finanční a právní poradnu.
Tato poradna probíhá vždy jednou za čtrnáct dní ve středu odpoledne v době od 15.30 do 17.00
hodin a je třeba se do ní objednat na tel. č. 577 901 653 . Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.

oficiální zpravodaj obce želechovice nad dřevnicí
06/2010

