ŽELECHOVICKÝ ZPRAVODAJ – Advent 2008
1. Co se v Želechovicích událo?
K nedávnému mediálnímu rozruchu kolem problematiky směny hasičské techniky, konkrétně hasičské cisterny CAS 24
Š101 LIAZ za starší a méně hodnotnou automobilovou stříkačku CAS 24 Š706 RTHP z Kostelce a dodávky Fiat Ducato
4 x 4 z jednotky Želechovice Paseky za Škodu 1203 ze Štípy:
Zákon o obcích neřeší podrobně kroky, jaké může původní obec vůči nové obci vykonávat, avšak stávající obec nemůže
činit takové kroky s majetkem, které by novou obec v budoucnu mohly poškodit. Původní obec musí nakládat
s majetkem, jež má případně připadnout nové obci, jen velmi omezeným způsobem a neměla by zneužívat svého
postavení.
V rozporu s požadavky na výměnu je ale zároveň zdůvodnění těchto kroků Bezpečnostní radou Zlína , viz. zápis ze dne
14. 10. 2008 , se uvádí, že převáděná technika se svými parametry a kvalitou nijak nevymyká standardům hasičské
techniky, tudíž tímto potvrzuje, že pro výměnu z hlediska bezpečnosti není žádný relevantní důvod.
Tento fakt potvrzuje i vyjádření ředitele odboru Krajského integrovaného systému , pana Hynka Maráka : „Nedojde ke
zhoršení ani zlepšení pohotovosti v případě požáru, pokud budou vyměněné automobily funkční .“
Rozdílnou hodnotu těchto automobilů lze vyčíst mimo jiné i z účetní hodnoty těchto aut.
V případě dělení movitého majetku mezi stávající a nově vzniklou obcí se v první řadě bude logicky jednat o převod
majetku, který se nachází na území nově vzniklé obce, tedy i techniky SDH Želechovice. Proto považujeme takovéto
přesuny majetku na poslední chvíli za účelové s cílem finančně poškodit budoucí samostatnou obec.
Statutární město Zlín podalo na oba naše velitele SDH žaloby na vydání předběžného opatření s uložením povinnosti
přistavit a předat tyto vozidla, avšak Okresní soud toto odmítl pro zmatečnost žaloby, nesrozumitelnost, neurčitost i
nedostatek náležitostí a zároveň celé toto podání odmítl.
Přípravný výbor je pod tlakem vývoje situace nucen také podnikat a podniká právní kroky vedoucí k zastavení
veškeré manipulace s movitým majetkem na území Želechovic do doby než se rozhodne o dělení majetku.
Statutární město Zlín nedokázalo udržet při oddělování Želechovic svou úroveň z minulosti – při osamostatnění původně
místních částí jako Ostrata, Březnice, Tečovice a Lípa - kdy vše proběhlo za vysoce profesionálního přístupu,
osvobozeného od zbytečné medializace a soudních sporů. Vyostření celého problému prostřednictvím zástupného důvodu,
kterým výměna hasičské techniky je, na poslední chvíli těsně před vznikem nové obce , není racionálním a konstruktivním
jednáním, který by si současnost vyžadovala.
Výměna hasičské techniky je uměle vyvolaným problémem, auta jsou po celou dobu řádně odhlášena ze zásahové
pohotovosti a v současné době podstupují běžnou technickou údržbu . Je smutné, že celým tímto konáním je znevážena
obětavá práce našich hasičů ( paradoxně několikanásobných držitelů Poháru primátorky) , se kterou v minulosti plnili
rozkazy na území celého Statutárního města Zlína.
Nebo jde skutečně o to vzít Želechovicím jediný hodnotný majetek, který tato léta zanedbávaná část Zlína má ? Z celého
vývoje reakcí a postojů Města za poslední měsíce rozumně uvažující lidé vyvodí jediný závěr – dobře jsme se rozhodli a
v nejvyšší čas !
Dopis paní primátorky – na našich internetových stránkách je uveden dopis paní primátorky Ireny Ondrové občanskému
sdružení ze dne 26. 11. 2008, ve kterém se uvádí, že na připomínky, které jí zaslalo občanské sdružení nelze brát zřetel, je
to pouze názor skupiny obyvatel.
Za situace, kdy v Želechovicích není doposud zvoleno vedení obce, hájí její zájmy původní obec. Pokud se původní obec
chová šikanózně, jak mají občané nové obce vyjádřit svůj nesouhlas s nemravnými majetkovými kroky ?
Územní plán – Statutární město bylo několikráte vyzváno k zastavení projednávání kú. Želechovic včetně navazujícího
území. Pokud za uplynulých cca 30 let, kdy Želechovice spadaly pod Zlín, resp. Gottwaldov, nebyla přijata změna
stávajícího Směrného územního plánu z r. 1975, či nebyl schválen nový, je takovéto projednávání územního plánu těsně
před vznikem nové obce v rozporu s platnou legislativou. Návrh tohoto nového územního plánu má platit až od r. 2010,
tedy již pro novou obec a to je nepřípustné.

2. A co dalšího se děje v Želechovicích :
Volby do nového zastupitelstva se uskuteční v sobotu dne 10. ledna od 7,00 h do 22,0 h v obvyklých volebních okrscích.
Hlasovací lístky voliči dostanou do svých schránek nejpozději 3 dny před volbami . Rovněž můžete obdržet náhradní
lístky přímo ve volební místnosti.
Ve volbách mohou voliči vybírat z kandidátů dvou volebních stran , první je politické hnutí „ Nezávislí starostové pro
kraj“, druhou je politická strana „Spojení demokraté – sdružení nezávislých “. Obě tyto volební kandidátky jsou tvořeny
převážně členy přípravného výboru a obě jsou ve vzájemném souladu !
Voliči tak mají možnost vybírat si z většího počtu kandidátů na budoucí zastupitele naší obce. Co je také velmi zajímavé,
všichni tito kandidáti jsou bez politické příslušnosti.
Volební cíle obou stran jsou stejné , v prvním volebním období, které bude mimo jiné velmi krátké, se bude jednat
především o zajištění správného fungování obecního úřadu, řešení majetkového vyrovnání s městem Zlínem jak po stránce
nemovitého majetku tak movitého, dále potom důsledná pasportizace kanalizačního vedení v obci a zahájení projektových
prací na rekonstrukci této kanalizační sítě a jednání o dopojení obce na kanalizační sběrač. Dle iniciativ občanů potom
mohou proběhnout případné projektové přípravy na drobnější investiční akce a opravy v obci.
Způsob hlasování při volbách do zastupitelstva obce upravuje § 34 zákona č. 491/2001 Sb. takto :
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce (ZO) má být zvoleno – tj. v našem případě 11.
Postupuje následovně :
1.Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas všem 11 kandidátům, uvedeným na kandidátce této volební strany.
Pokud by tímto způsobem byly označeny obě volební strany, byl by takovýto hlas neplatný.
2.Může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a může si vybírat z obou
volebních stran – maximálně ale 11 kandidátů. U tohoto způsobu při celkovém počtu již 11-ti kandidátů se neoznačují
strany v záhlaví lístku!
Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů než je počet členů zastupitelstva, tedy 11, pak je takový hlas
neplatný.
3.Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Křížkem může označit jednu volební stranu a před jmény druhé volební strany
označí křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje . Pokud takto označíte individuálně např. 7 kandidátů , dostanou pak
z označené volební strany hlas první 4 kandidáti podle uvedeného pořadí.
Pokud bude tímto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo více kandidátů než je stanovený počet 11, byl
by takovýto hlas neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasy, pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
případně nevloží hlasovací lístek do úřední obálky, přetrhne hlasovací lístek, nebo vloží do úřední obálky více hlasovacích
lístků.
V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete osobně dostavit do volební místnosti, kontaktujte i v den voleb členy
volební komise, viz. níže uvedená tel. čísla, kteří se k Vám dostaví s přenosnou urnou :
-

Helena Garguláková ( volební místnost úřadovna ) tel. 608 849 968
Volební místnost v Základní škole………………………. tel. 577 902 014
Pavlína Novotná ( volební místnost Základní škola )tel. 776 687 244

3. Trochu kultury :
Adventní neděle ve škole
Chcete-li se zastavit a vychutnat si předvánoční náladu namísto shonu a nervozity, jste srdečně zváni v
neděli 14. prosince 2008
do ZŠ Zlín-Želechovice na akci pořádanou školou ve spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek a nazvanou
„Adventní neděle ve škole“.
Budete moci zhlédnout vystoupení žáků školy, vyzkoušet si výrobu tradičních ozdob ve výtvarných dílnách, ochutnat
různé druhy cukroví a vonˇavých čajů a zakoupit drobné dárky. Akce začíná ve 14:00 hodin v přízemí školy.
Výtěžek celé akce bude věnován dětskému fondu UNICEF
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽELECHOVICE
Srdečně zve na
ADVENTNÍ KONCERT
Dětského pěveckého sboru
MOTÝLI ŠUMPERK
Kostel sv. Petra a Pavla v Želechovicích
Středa 10. prosince 2008 v 18:00 hodin
Vstupné dobrovolné

Ještě dvě pozvánky :
Přípravný výbor zve všechny občany na předvolební setkání s občany, které se bude konat v sobotu 13. 12. 2008 od 15,00
h na Pasekách a od 17,00. h v sále Sokolovny.
Předmětem tohoto setkání bude diskuze s občany o budoucnosti naší obce, kudy se bude naše obec ubírat, dále o volbách
do zastupitelstva, kandidátkách apod.
Po ukončení tohoto setkání Vám v sále sokolovny , tedy 13.12.2008 od 18,00 h zahraje pro radost a navození atmosféry
vánoc skupina B.P.T., která tímto chce zpříjemnit chvíle adventu.
Příjdťe si odpočinout od předvánočního shonu.
Činnost správce nově vzniklé obce začíná jeho jmenováním ke dni 1.1.2009 a končí dnem ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce, v souladu s ust. § 98 zákona o obcích. Dle našich informací se bude v pondělí dne 12.1.2009 od
17,00 h konat na Sokolovně setkání správce s občany, kde bude vysvětleno jeho poslání v nově vzniklé obci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané, nastal čas adventu, vzácný to čas vánočního bilancování a rozjímání - co nám uplynulý rok
dal a co nám naopak vzal.
Rok 2008 byl pro nás, Želechovjany, rokem významným a zlomovým – odhodlali jsme se vzít správu věcí svých do
vlastních rukou ! Nové obci přejeme tolerantní a spokojené občany. Ne každý problém lze vyřešit hned, avšak ne
každá záležitost snese odkladu. Důležitá je vzájemná komunikace mezi lidmi navzájem, diskuze o palčivých
problémech a pocit sounáležitosti. Občanům samostatné obce proto přejeme prožitek uspokojení z toho, že konečně
mohou řadu věcí skutečně ovlivnit ku prospěchu svému i svého okolí.
Opusťme na chvíli naši dobu plnou problémů a starostí a užijme si vánoc. Vzpomeňme si v tuto chvíli i na ty, kteří
nemají takové štěstí jako my všichni ostatní a pomozme těmto potřebným, např. drobným darem ale i milým
slovem.
Našim dětem přejeme, aby se jim splnila všechna jejich krásná dětská přání a očekávání a nám všem
dospělým mnoho zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumění. Abychom se příští rok všichni ve zdraví sešli při
řešení každodenních problémů a starostí, které nás tíží.
Krásné

vánoce

Srdečně zdraví
Přípravný výbor
www. zelechovice.net
Od soboty 3. ledna 2009 bude probíhat pravidelná Tříkrálová sbírka , pořádanou Českou katolickou charitou.

