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Úvodní slovo místostarostky:
Vážení spoluobčané, jmenuji se Pavla Paprčková a byla jsem
zastupitelstvem zvolena jednou z místostarostek. Až teď mám
příležitost, abych Vám poděkovala za důvěru, kterou jste
mi ve volbách projevili, ačkoliv žiji v Želechovicích teprve krátce.
Velmi si toho vážím a je to pro mne zavazující při mé práci. Jako
místostarostka se věnuji zejména organizačním, personálním
a právním záležitostem, kterých je při vzniku samostatné obce
a vytváření fungujícího obecního úřadu opravdu požehnaně. Při své
práci se snažím využít dlouholeté zkušenosti nejen ze své právní
praxe, ale také z působení v jiných obcích, s nimiž dlouhodobě
spolupracuji. Spolu s panem starostou zamýšlíme na podzim zavést
pravidelnou bezplatnou finanční a právní poradnu pro občany, která
by Vám pomohla v prvotní orientaci v problémech, s nimiž se ve svém životě setkáváte. Věřím, že tuto službu obce uvítáte a
využijete ji. Těším se na setkání s Vámi.

Uzavřena smlouva o spolupráci s Policií ČR:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo na svém zasedání dne 28. 5. 2009 uzavření Smlouvy o vzájemné
spolupráci mezi obcí Želechovice a Policií ČR, okrskem Vizovice. Hlavním významem je přiblížení práce Police ČR
občanům, v rámci akce „ Poznej svého policistu.“ Jedná se o bezplatnou spolupráci, avšak pro obec znamená příslib zvýšení
bezpečnosti – bude zde pravidelně působit policista pochůzkář, který bude mít lokalitu dobře zmapovanou a bude úzce
spolupracovat s vedením obce.

Předání majetku:
Koncem měsíce dubna se uskutečnilo předání nemovitého majetku mezi Statutárním městem Zlín a obcí Želechovice nad
Dřevnicí. K 1. 5. 2009 podalo Statutární město Zlín návrh na vklad těchto nemovitostí do katastru na jméno nového vlastníka
– obce Želechovice nad Dřevnicí. Přepis vlastnického práva byl ukončen k datu 25. 5. 2008. Nemovitý majetek jsme převzali
s výhradami, především ke stavu budov základní a mateřské školy, školního hřiště, mostů na místních komunikacích aj.

Rekonstrukce místních komunikací:
Stejně jako většinu občanů i nás trápí neutěšený stav našich místních
komunikací. Proto jsme v předstihu před vlastním předáním majetku
v měsíci únoru zpracovali a podali žádost na Zlínský kraj o přidělení
dotace z Podprogramu na podporu obnovy venkova na opravu místních
komunikací, chodníků a veřejného rozhlasu. Rekonstrukce místních
komunikací je smluvně naplánovaná v termínu od 1.6. do 15. 6. 2009.
Po vyhodnocení této zakázky bude probíhat výběrové řízení na opravu chodníků a místního rozhlasu. Zlínský kraj nám
přidělil na základě Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 13. 5. 2009 finanční podporu na realizaci projektu „ Oprava
místních komunikací, chodníků a místního rozhlasu “ ve výši 39.97 % z celkových skutečných způsobilých výdajů
tohoto projektu, maximálně však do výše 797.000,-Kč. Obec Želechovice nad Dřevnicí je povinna dodržet podmínky
pro realizaci tohoto projektu definované touto smlouvou. Zároveň byla Zlínským krajem naší obci schválena a
přidělena dotace na opravu zásahové požární techniky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Želechovice
nad Dřevnicí ve výši 150.000,-Kč.

Základní a Mateřská škola v Želechovicích:
Zastupitelstvo naší obce na svém zasedání dne 28. 5. 2009 odsouhlasilo založení příspěvkových organizací Základní škola
Želechovice nad Dřevnicí a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí. Tento krok je v souladu s námi preferovaným plynulým
přechodem zřizovatelských práv na samostatnou obec. Proces přechodu bude završen o letních prázdninách v červenci
2009, tak aby od září 2009 bez problému fungovaly obě školy již pod hlavičkou obce Želechovice nad Dřevnicí.

Symboly samostatné obce:
Jako většina samostatných obcí i Želechovice by měly mít svůj obecní znak a vlajku, které by na základě historických
skutečností zobrazovaly a reprezentovaly naši obec. Dáváme prostor Vám občanům, vyjádřit se, který návrh zašleme do
poslanecké sněmovny ke schválení – viz. přiložená anketa. Uvítáme další samostatné návrhy, které však musí ctít autorský
zákon a nesmí v nich být obsaženy prvky či motivy z předložených návrhů.
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A)

B)
Ad. Varianta A)
Znak je složen z hlavních znaků dvou historicky spjatých měst znak
panství zlínského a znak vizovického děkanství. Dle historických
pramenů je první písemná známka o Želechovicích na zakládající
listině vizovického kláštera z r. 1261. Vizovickou část Želechovic
odděloval potok Obůrek, druhá část patřila ke zlínskému panství.
Na zeleném štítu jsou v dolní třetině tři černé vodorovné pruhy
(znak města Vizovic). Na středu štítu uprostřed je kostel –
dominanta obce Želechovice. Ve vrchní třetině uprostřed štítu je
žlutá Šternberská hvězda – znak města Zlína. Kostel je dominanta
obce, tématicky vychází z pečetě. Zelená barva na štítu znázorňuje
zemědělský ráz obce, přírodu, Želechovické paseky.
Ad. Varianta B)
Kostel je dominantou obce, je zvýrazněna korouhev kohouta
specifická pro tento kostel. Na šikmo děleném štítě zprava doleva,
kdy levá část je modrá, pravá má zelenou barvu, je v horní části
znaku kostel. Pod kostelem je v dolní polovině štítu žlutý znak
paroží jelena šesteráka, který byl převzat ze znaku vizovického
děkanství, ke kterému v historii patřila východní část obce. Barva modrá znázorňuje Zlínsko, barva
zelená znázorňuje Želechovické paseky, přírodu a zemědělský ráz obce.

Jak je z výše uvedeného textu patrno, má naše obec své historické kořeny. Taktéž název naší obce se po staletích nepatrně
obměňoval od Želech, Želich, Zelithowicz, Zelechowicz, v r. 1580 Zielechovicz aj…. až do dnešní podoby.
V katastru naší obce se nachází několik přírodních památek. Na Želechovických pasekách je nejstarší chráněné území
v okrese, vyhlášeno bylo již v roce 1949 k ochraně jaterníku podléšky a dalších vzácných rostlinných druhů.

Městská hromadná doprava v Želechovicích:
Zastupitelstvo naší obce na svém zasedání dne 28. 5. 2009 odsouhlasilo podpis smlouvy s Dopravní společností ZlínOtrokovice na provozování veřejné městské linkové dopravy na další rok do 1.7.2010 a omezení některých nevyužívaných
spojů. Celkové měsíční náklady obce na dopravu budou činit cca 52 000,-Kč

Systém svozu komunálních odpadů:
Stávající systém svozu komunálních odpadů je týdenní a tvoří jeden z nejvýraznějších výdajů obecního rozpočtu.
V odpadovém hospodářství tvoří mimo popelnice či kontejnery významnou položku i naplněné plastové pytle, které občané
dávají ve svozový den vedle plných popelnic. Pracovníci TS Zlín evidují každý takto vystavený pytel bez ohledu na jeho
velikost. Stává se, že u některých popelnic občané takto vystaví několik pytlů. Na pravidelné měsíční faktuře za svoz
komunálních odpadů od Technickým služeb Zlín jsou tyto pytle dle skutečného množství uvedeny, někdy jich bývá 50 ks,
jindy až 103 ks. Podstatné je, že TS Zlín za každý tento pytel obci naúčtují manipulační poplatek za manipulaci 22,-kč/1ks.
Protože za manipulaci s malou popelnicí o objemu 120 l ( 110 l kovové) TS Zlín účtují dohodnutou cenu 28,-Kč/1 ks malé
popelnice, je výhodnější, pokud si občané přikoupí ke své stávající popelnici ještě navíc jednu malou popelnici, do které
mohou uložit přebytečný odpad.
Na obecním úřadě nabízíme k přímému prodeji občanům tyto popelnice za nákupní ceny :
- Malá popelnice 120 l černá ……...750,-kč/ks včetně DPH.
- Velká popelnice 240 l černá……..1050,-kč/ks včetně DPH.
Po zaplacení poplatku za odpady jim bude vydána navíc i známka na tuto druhou popelnici.
Je na důkladném zvážení všech občanů, aby sami posoudili navržený týdenní svoz komunálního odpadu a vyjádřili se,
přiloženou anketou, jaký systém chtějí v příštím roce. Většina sousedních obcí využívá buď kombinovaný systém svozů nebo
čtrnáctidenní. U kombinovaného systému je v zimním, topném, období svoz 1 x týdně a v létě 1 x za 14 dní.
Týdenní svoz
52 svozů ročně - předpokl.roční náklad vč.DPH 1.735.000,-Kč
Kombinovaný svoz
39 svozů ročně - předpokl.roční náklad vč.DPH 1.438.000,-Kč ( úspora 297 000,-Kč)
Čtrnáctidenní svoz
26 svozů ročně - předpokl.roční náklad vč.DPH 1.100.000,-Kč ( úspora 635 000,-Kč)
Na obecním úřadě se vybírají poplatky za svoz komunálních odpadů s termínem splatnosti do 30. 6. 2009. Žádáme občany,
aby co nejdříve přišli na obecní úřad a vyplnili registrační list k poplatku. Musíme si totiž zcela nově vytvořit databázi poplatníků, nemáme
na co navazovat! Nečekejte proto, prosím, že obdržíte domů poukázku k úhradě. Tuto praxi můžeme zavést až v následujících letech .

Závěrem k tématu naše stálá výzva občanům : „Třiďme odpad! Každý důvod je dobrý“
Jak budou probíhat mobilní svozy a svozy plastů:
Svoz plastů
Od II. pololetí začne v naší obci sáčkových svoz plastů – svozy budou v pracovní den v úterý ve vyznačeném
termínu, kdy Technické služby budou pytle sbírat od jednotlivých domů. Zároveň ale zůstane zachován systém svozu ze
žlutých kontejnerů na stávajících stanovištích. Žluté pytle občané obdrží spolu se štítky na popelnici při platbě místního
poplatku za komunální odpad na obecním úřadě.
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Sáčkový svoz
plastů
7.7.
4.8.
1.9.
6.10.
3.11.
1.12.
1x měsíčně
Mobilní svozy a svozy nebezpečného odpadu:
-

budou probíhat vždy v sobotu ve vyznačených termínech
změnou je pouze jedno stanoviště v obci za Jednotou v čase od 8,00 h do 10,00 h
na Pasekách stanoviště u Eposu od 10,00 h do 11,00 h.
Žádáme tímto občany, aby večer před datem svozu, nevytvářeli černé skládky na místě svozu

TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU :
TERMÍNY SVOZU OSTATNÍCH ODPADŮ ( mimo nebezpečných ) :

6.6.
6.6.

14.11.
12.9. 14.11.

Dětský den
TJ Sokol Želechovice a obec Želechovice nad Dřevnicí srdečně zvou všechny děti na každoroční
Dětský den, který se uskuteční dne 13.6.2009 v areálu pod sokolovnou. Připraveny jsou soutěže,
dětské atrakce i občerstvení. Program bude k dispozici na www.tjsokol-zelechovice.wbs.cz

ANKETA
Vážení spoluobčané,
protože chceme přistupovat k vlastnímu chodu obce obezřetně a hospodárně, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže
uvedeného anketního lístku, který po odstřihnutí můžete odevzdat buď do schránky u obecního úřadu, nebo přímo
pracovnicím úřadu. Tuto anketu provádíme, abychom získali Váš názor na provoz obce po prvních třech měsících a
s ohledem na zkušenosti (např. při svozu komunálního odpadu) z okolních obcí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosíme tedy o vyznačení varianty, se kterou souhlasíte:
1.

Provoz trolejbusové linky Městské hromadné dopravy:
a) zásadně s ním nesouhlasím, její provoz je moc drahý, raději ušetřené peníze investujme do rozvoje obce
b) jsem pro zachování trolejbusové linky, zvyšuje standard bydlení v Želechovicích
c) je mi to jedno

2.

Městskou hromadnou dopravu:
a) nevyužívá nikdo z naší domácnosti
b) pravidelně s ní jezdí minimálně jeden člen domácnosti, alespoň 1 x týdně
c) pravidelně s ní jezdí více členů naší domácnosti, alespoň 1 x týdně
d) využíváme ji nepravidelně, méně než 1 x týdně
e) její provoz je nám lhostejný

3.

Svoz komunálního odpadu v příštím roce:
a) chci, aby zůstal zachován stávající systém týdenních svozů
b) bylo by dobré mít kombinovaný svoz, obec ušetří
c) bylo by dobré mít svoz 1 x za 14 dní, je pro obec velmi úsporný
d) je mi to jedno

4.

Svozová místa pro mobilní svozy:
a) jsem rád, že jsou v obci dvě stanoviště a prodloužil se čas na vyskládání odpadu, (za Jednotou 2h, u Eposu 1h)
b) požaduji, aby byla obnovena původní stanoviště – u školy, za Jednotou, pod Lysou, ul. Výpusta a u Eposu, kde bylo
sice méně času na vyskládání odpadu (pouze 20 min.), ale měl jsem to blíž
c) je mi to jedno

5.

Návrh obecního znaku:
a) jsem pro návrh obecního znaku ve variantě A)
b) jsem pro návrh obecního znaku ve variantě B)
c) nelíbí se mi žádný z těchto návrhů
d) je mi to jedno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakční rada :
Bc. Michal Špendlík, starosta
JUDr.Pavla Paprčková, místostarostka
Ing. Hana Svobodová, místostarostka

_________________________________________________________________________________________

3

