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Úvodem:
Vážení spoluobčané,
zdravíme Vás všechny v novém roce 2010 u prvního letošního čísla
želechovického zpravodaje.
Jedním z hlavních úkolů loňského roku bylo zajištění bezproblémového
chodu obecního úřadu, tím došlo k přiblížení veřejné správy občanům
Želechovic. Tato činnost by se neobešla bez Vašich připomínek a tvůrčích podnětů. Věříme, že i v letošním roce se na nás budete
obracet ve věcech, se kterými Vám rády poradíme a pomůžeme.
S úctou zaměstnankyně OÚ Želechovice nad Dřevnicí Jitka Klásková a Anna Steinerová

Územní plán:
V současné době probíhá schvalovacím procesem Zadání nového územního plánu obce. Hlavním problémem je otázka
dopravy. Vyřešení této problematiky přesáhne toto první, krátké volební období. V obci Želechovice stejně jako ve Zlíně probíhá
územně plánovací proces a Zlín i Želechovice se budou navzájem vyjadřovat k sousedním návrhům územních plánů. Vše musí
probíhat v souladu s nadřazenou dokumentací Zlínského kraje, která se nazývá Zásady územního rozvoje, a která bude také
výhledově aktualizována.
Navržené dopravní řešení by mělo být realisticky proveditelné ve výhledovém časovém horizontu. Původně zamýšlené
tunely naším územím nejsou z hlediska finanční náročnosti v dané lokalitě vůbec realizovatelné. Proto se v původních, městem
předkládaných konceptech, tyto trasy zaměnily pouze za dopravní koridor, který už neřešil, zda stavba půjde mimo úroveň
terénu, úrovňově nebo tunelem. Navrhované dopravní stavby by měly být založeny na studii proveditelnosti a účelnosti, která by
potvrdila, zda takovou stavbu je vůbec možné umístit do dané lokality. V našem případě byla městem navržena varianta rozšíření
v trase stávající I/49 až po hlavní křižovatku. Dále přes koleje za řeku Dřevnici k nápojnému bodu v k.ú. Klečůvka. Nová silnice
by tedy v budoucnosti křížila nejen obytnou zástavbu, ale i vodní toky Obůrek a Dřevnici, a v budoucnu elektrizovanou železniční
trať s vysokými trakčními stožáry. Technicky by to znamenalo zvedat úroveň komunikace již při příjezdu do Želechovic od Zlína
na mostní pilíře až do výše cca 17m u hlavní křižovatky.
V poslední době se rovněž setkáváme s názory, že intenzita dopravy na komunikaci I/49 již neporoste a vše vyřeší
rychlostní silnice R49 úsek Fryšták – Zádveřice. Dosavadní sčítání tranzitní dopravy z východní části I/49 přes Zlín tomu však
nenasvědčují. Dopravní odborníci nedokážou s jistotou určit, zda se situace po vybudování R49 změní. Proto jsme názoru, že je
třeba nadále v podřevnickém údolí držet územní rezervu pro dopravu a zodpovědně přistupovat k budoucnosti dopravy a tedy i
naší obce. Naopak jako velmi nezodpovědné hodnotíme snahy o zastavění územních rezerv v našem údolí bez ohledu na to, jaký
dopad bude mít zprovoznění R49 v úseku Fryšták – Zádveřice na intenzitu dopravy na silnici I/49 v úseku Vizovice – Zlín.
Tento problém nemá jednoduché řešení, které by vyhovovalo všem a určitě bude ještě předmětem mnoha dalších jednání
o podobě dopravní koncepce východně od Zlína.
Abychom umožnili výstavbu po dobu, než bude schválen nový územní plán, probíhá zároveň vymezení zastavěného území
v těch lokalitách, které odpovídají stavebnímu zákonu. Výhledově bude navržené zastavěné území vypsáno pověřeným odborem
územního plánu a vyvěšeno na úřední desce pro občany k připomínkování. Po připomínkovém řízení bude vydáno zákonným
způsobem.
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Výběr místních poplatků:
Od 1.2. 2010 začal výběr poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na obecním úřadě.
Každému poplatníkovi bude při platbě předáno mimo známky na popelnici i 12 ks žlutých pytlů na svoz plastů od domů,
které jsou uskutečňovány 1 x měsíčně dle níže uvedeného rozpisu.
Sazba poplatku za svoz odpadu činí 400,-Kč/osobu /rok. Sazba poplatku za psa činí 100,--Kč/1 pes, 200,--Kč za druhého a
dalšího psa. Splatnost obou těchto poplatků je do 30.6.2010. Žádáme občany, aby poplatky přišli zaplatit nejlépe již
v průběhu měsíce února a března.
Vyzýváme k platbě za komunální odpad nově i ty občany, kteří v Želechovicích bydlí a nemají zde hlášený trvalý pobyt.
Bude jim vystaveno potvrzení o provedené platbě, které ukáží na úřadě svého trvalého pobytu. Platba za komunální odpad
je jednou z nejvýznamnějších výdajových položek obecního rozpočtu.
Nově v letošním roce probíhá svoz kontejnerů na plast umístněných po obci, pouze jedenkrát týdně, tímto žádáme
občany, aby co nejvíce využívali měsíčního svozu žlutých pytlů s plastovým odpadem od domu.

Změna v platbě za svoz komunálních odpadů
Nově budou od poplatku za komunální odpad osvobozeni občané, kteří mají trvalé bydliště v naší obci a vlastní
v katastrálním území Želechovic nad Dřevnicí objekt určený k rekreaci. V tomto případě budou tito občané, platící za systém
sběru komunálního odpadu z místa trvalého bydliště, osvobozeni od platby za rekreační objekt .

Termíny svozů

Svoz 1x týdně
po celý rok

2.1.

8.1.

15.1.

22.1.

29.1.

5.2.

12.2.

19.2.

26.2.

5.3.

12.3.

19.3.

26.3.

2.4.

10.4.

16.4.

23.4.

30.4.

7.5.

14.5.

21.5.

28.5.

4.6.

11.6.

18.6.

25.6.

2.7.

16.7.

23.7.

30.7.

6.8.

13.8.

20.8.

27.8.

3.9.

17.9.

24.9.

1.10.

8.10.

15.10.

22.10. 29.10.

17.12.

24.12. 31.12.

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ 9.7.
ODPAD
10.9.

12.11. 19.11. 26.11. 3.12. 10.12.

5.11.

Termíny svozu TŘÍDĚNÝ ODPAD

Sáčkový svoz
plastů
1x měsíčně

5.1.

2.2.

5.10.

2.11.

2.3.

30.3.
poslední úterý
v měsíci

4.5. 1.6. 6.7. 3.8.

31.8.
poslední úterý
v měsící

30.11.
poslední úterý
v měsíci
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Termíny svozu NEBEZPEČNÉHO ODPADU – Mobilní svozy
- budou probíhat vždy v sobotu v níže uvedených termínech
- stanoviště za Jednotou v čase od 8,00 do10,00 hodin
- stanoviště na Pasekách u Eposu od 10,00 do 11,00 hodin
- žádáme občany,aby večer před svozem netvořili černé skládky na stanovištích

Nebezpečný
odpad svozy

Mobilní svozy

5.6.

17.4.

13.11.

5.6.

11.9.

13.11.

Zimní údržba a chodníky :
Vzhledem ke stávající legislativní situaci si Vás dovolujeme požádat o součinnost při provádění zimní údržby
chodníků.
Není Vaší povinností se již v zimním období o přiléhající chodník starat, ale zároveň není v našich silách zajistit okamžitě údržbu
všech chodníků v obci. Zimní údržbu chodníků zajišťujeme vlastní kapacitou - pracovníky obce.
Pozvánka do želechovické obecní knihovny :

Z historie knihovny v Želechovicích nad Dřevnicí
Není tomu dávno, kdy kniha byla jediným zdrojem informací, vzdělání, poučení i zábavy. Vznikem rozhlasového, televizního
vysílání a výpočetní techniky by se mohlo zdát, že kniha ztrácí svůj význam.
Opak je pravdou. To vše se vzájemně doplňuje. Jen je nutné, správně vybírat a nebýt otroky jen jednoho media. Díky TV uvidíme
to, co bychom třeba nikdy neuviděli např. herce, divadla, krajiny apod. Avšak čtení knihy nás provokuje k vytváření vlastní
obrazotvornosti k ději uváděnému v knize dle vlastní mentality.
Historie
Již před 1. světovou válkou byl v Želechovicích založen osvětový spolek Národní Jednota. Založil jej místní učitel František
F r a n t í k, hlavně na podporu menšinových českých škol v průmyslových městech, v nichž byla mládež za Rakousko-Uherska
odnárodňována. Svoje sídlo měla Národní Jednota v pohostinství na Monaku při železniční zastávce. Svou činnost začala hraním
divadel, pořádáním přednášek hlavně v zemědělském oboru.
Po návratu účastníků z první světové války byly do života obce vneseny další nové prvky a snahy, jejichž prvním výsledkem bylo,
že se Národní Jednota postarala o výstavbu Pomníku padlým za vlast v cizích službách a založení první veřejné knihovny v obci.
V roce 1920 – 21 založila Národní Jednota první knihovnu v obci. Čítala asi 100 svazků hodnotných knih zábavných i poučných.
Knižní fond byl umístěn v soukromém bytě dvou učitelů na Výpustě č.p. 78.
Zvyšování počtu svazků v knihovně si vyžádalo větší prostor, proto po nějakém čase byla knihovna přestěhována do místní
obecné školy, vybudované v letech 1867 – 68. Umístěna byla v prvním poschodí v učebně 3. třídy. Zpočátku zde knihy půjčoval
místní učitel Ferdinand F i l i p i. Provoz knihovny byl každou neděli dopoledne. Byl to nejvhodnější čas, neboť mnoho věřících
se při zpáteční cestě z bohoslužeb stavilo v místní knihovně.
Knižní fond se rozrůstal až do válečného období. Po roce 1938 nastaly dny okupace. Byla zakázána legionářská organizace,
učitelé skládali slib věrnosti německé říši, na škole byl vyvěšen prapor s hákovým křížem, výchova byla prováděna v říšském
duchu. Ani knihovna nebyla ušetřena těchto požadavků a nařízení. Bylo z ní odvezeno mnoho literatury nežádoucí pro německé
okupanty. Nejcennější knihy se však podařilo zachránit.
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Uchoval je přes celou válku pan Josef R o k y t a ve svém dvoře v rodinném domku na Výpustě č.p. 37 ve vybetonované jámě
přikryté hromadou suchých otepí. Po skončení války byla činnost knihovny obnovena.
V roce 1949 byly třídy obecné školy přestěhovány do nově vybudované školní budovy. V původní obecné škole se postupně
zřídila úřadovna MNV, zasedací místnost, zdravotnické středisko. Místnost byla vyhrazena i pro lidovou knihovnu, kterou vedl
pan učitel Bohuslav K o t í k s panem Josefem R o k y t o u a paní Marií C h r a s t e c k o u .
Statistika stavu knihovny z roku 1956:
Čtenářů 325, z toho 64 mužů, 69 žen, 192 dětí. Knižní fond čítá 141 knih zábavných a 397 knih dětských. Knihovnu navštívilo
za stávající rok 1417 osob, které si vypůjčily 1846 knih. Průměr je 12 knih na osobu. V knihovně pracoval i čtenářský kroužek.
V roce 1958 byla knihovna vyznamenána za úspěšnou činnost.
Sloučením obcí Želechovice, Lužkovice a Lípa, sloučily se i lidové knihovny v jednu se sídlem v Želechovicích. Až do roku 1981
zastává funkci knihovníka pan Josef R o k y t a . Po jeho odchodu vede knihovnu od roku 1981 do roku 1984 paní Anita
M a t ů š o v á, rozená Trunkátová. Po ní nastupuje do knihovny paní Lenka F i l i p o v á . Od roku 1986 je vedoucí knihovny
paní Marie N e k v i n d o v á. Spravuje knihovnu do roku 1995. V témž roce ji vystřídala paní učitelka Věra F i l i p i o v á.
V roce 1996 byla místní lidová knihovna vyznamenána v rámci okresu Zlín za dobrou práci. V roce 1999 nastupuje jako
knihovnice paní Marie S v o b o d o v á a v roce 2001 ji vystřídala paní Helena B a r t o n č í k o v á .
Současnost:
V minulém roce 2003 bylo v knihovně v Želechovicích registrováno 133 čtenářů, z toho 59 dětí. Během roku navštívilo knihovnu
1.451 návštěvníků a celkem bylo vypůjčeno 8. 679 knih. Jsou pořádány různé výstavy a pravidelné besedy pro školu. Knihy jsou
každého čtvrť roku doplňovány o nové tituly jak beletrie pro děti a dospělé, tak i naučné a časopisy.
Nově bude knižní fond navíc rozšířen o tzv. výpůjční balíčky cca 200 kusů knih z námi nově nadřazené knihovny ve Slušovicích.

Knihovna je otevřena každou středu od 13.00 -17.30 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší Vaše Obecní knihovna.

Autor článku:František Rosík

Pozvání:

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat první týden v březnu ve dnech 1.3.- 4.3.2010 od 10,00 -15,00 hodin,
ve středu 3.3.2010 od 10,00 - 16,00 hodin.

Oznámení:
Od října probíhá bezplatná finanční a právní poradna pro občany obce , kterou zajišťuje starosta a místostarostka. Tato
poradna se koná 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 .Tuto možnost již řada občanů využila. Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
V sobotu 9.1.2010 proběhla v obci tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Zlín. Vybíralo se do 8 ks zapečetěných
pokladniček. Výnos činil celkem 45.159,- Kč. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech , kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem občanům, kteří do sbírky přispěli nebo se jakýmkoliv způsobem do sbírky zapojili!
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