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nadchází nejkrásnější čas v roce, na který se každý z nás těší, především kvůli
tomu, že se setkáváme s rodinou, přáteli a trávíme společně volný čas s těmi,
které máme rádi. Letos tomu bude ale jinak. Není nám umožněno naplno
tento čas prožít tak, jak to pro nás bylo spoustu let přirozené a v podstatě
i samozřejmé. Opatření spojená s virovou epidemií nám všem ovlivnila život
zásadním způsobem. Chtěli bychom Vás i v tomto nelehkém čase vyzvat
k tomu, abyste neztráceli dobrou náladu a především víru v to, že epidemie,
stejně jako každá v minulosti, ustoupí a znovu zase začneme žít normálním
životem. Užijme si radost spolu s našimi dětmi a blízkými, zapomeňme chvíli
na starosti, které máme a vychutnejme si Vánoční svátky plnými doušky.
Přejeme Vám z celého srdce, aby nový rok 2021 byl pro všechny veselejší,
klidnější a především, aby se Vám podařilo žít spokojeně i v této složité době.
Prožijte krásné Vánoce a buďte zdrávi. Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce
a těšíme se na spolupráci v roce nadcházejícím.

Michal Špendlík, starosta obce
Vratislav Švrček, místostarosta obce

Zaměstnanci Obecního úřadu
Želechovice nad Dřevnicí přejí všem
občanům radostné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2021
mnoho úspěšných a šťastných dnů.
ČESKÁ POŠTA, S. P. PROVOZOVNA
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU

KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
VE 1. POLOVINĚ ROKU 2021
19. 1.
16. 2.
26. 3.
13. 4.
18. 5.
15. 6.

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ
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e-mail: arch.pz@seznam.cz
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I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit
BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat na tel.
č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 6. veřejném zasedání dne
25. 11. 2020 následující usnesení:
UUsnesení 1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schválilo program 12. veřejného zasedání.
Usnesení 2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Miroslava Dolinu a ing. Pavlínu Svobodovou a zapisovatelem Marii Pantálkovou.
Usnesení 3./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti
obecního úřadu od 11. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4.1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích, schválilo schodkový rozpočet obce
Želechovice nad Dřevnicí na rok 2021 dle přílohy č. 3,
která tvoří nedílnou část zápisu, s celkovými rozpočtovými příjmy ve výši 38 443 917 Kč a rozpočtovými
výdaji ve výši 39 324 070 Kč, financování rozpočtu
880 153 Kč (splátka úvěru 1 318 700 Kč, zapojení prostředků minulých let 2 198 853 Kč) schodek rozpočtu
bude krytý z přebytků hospodaření minulých let.
Usnesení 4.2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo závazný ukazatel
rozpočtu obce roku 2021, poskytnutí provozního
příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, p. o. ve výši 3 350 000 Kč.
Usnesení 5./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí zmocnilo radu obce k provedení Rozpočtového opatření, které zaznamená skutečnost v příjmech a výdajích rozpočtu obce ke dni
31. 12. 2020.
Usnesení 6.1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu
pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím
s dětmi v roce 2021.
Usnesení 6.2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu
pro poskytnutí dotace na jednorázové akce /krátkodobé projekty/ z rozpočtu obce Želechovice nad
Dřevnicí v roce 2021.
Usnesení 6.3./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu
pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice
nad Dřevnicí na vybudování domovní čistírny odpadních vod v obci Želechovice nad Dřevnicí pro rok 2021.
Usnesení 7.1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vyslovilo poděkování aktivním
občanům, členům i nečlenům výborů zastupitelstva
obce, za jejich obětavé zapojení do práce pro obec
a to Evě Rosíkové, Anitě Matůšové, Bc. Pavlíně Novotné, Aleně Hrnčiříkové, Marii Hapalové, Pavlu Hurtovi.
Zastupitelstvo obce schválilo aktivním občanům odměny formou darovacích smluv, dle přílohy zápisu č. 5.
Usnesení 7.2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vyslovilo poděkování členům
výborů zastupitelstva obce, za jejich obětavé zapojení do práce pro obec Miroslavě Švrčkové, Bc. Radce Petruškové, Lence Verbíkové, Antonínu Adamu
Pekárkovi, Vladimíru Balajkovi, Miroslavě Borovičkové, Olze Kotasové, Ing. Martině Smilkové, Bc. Davidu
Špendlíkovi, Mgr. Miroslavu Rafajovi, Robertu Chmelovi, Ing. Jiřímu Škrabalovi, Mgr. Jarmile Machalíčkové, Ing. Norbertu Pelcovi.
Usnesení 8./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo a vzalo na vědomí
zprávy finančního výboru o provedené kontrole dne
13. 7. 2020 v Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci, zpráva tvoří přílohu zápisu č. 6 a o provedené kontrole
dne 14. 7. 2020 na Obecním úřadě Želechovice nad
Dřevnicí, zpráva tvoří přílohu zápisu č. 7.

Usnesení 9./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření smlouvy
o výkonu funkce obecního architekta s ing. arch.
Petrem Zámečníkem, IČ: 65825713, pro rok 2021,
Smlouva tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 10./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo poskytnutí dotace
na vybudování ČOV ve výši 50 % skutečných nákladů, max. 20 000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4, května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a xxx, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 11.1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí ½ pozemků
p. č. 234/12, 427 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 744/2, 65 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 1499/10, 6 292 m2, orná půda,
p. č. 1503/3, 76 m2, trvalý travní porost, p. č. 1504/2,
28 m2, trvalý travní porost, p. č. 1506/3, 2 m2, lesní
pozemek, p. č. 1507/5, 29 m2, lesní pozemek, p. č.
1507/6, 550 m2, lesní pozemek, p. č. 1507/7, 49 m2,
lesní pozemek, p. č. 1507/8, 73 m2, lesní pozemek,
p. č. 1519/1, 117 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
p. č. 1520/11, 140 m2, trvalý travní porost, p. č.
1569/23, 3 132 m2, trvalý travní porost, p. č. 2683/2,
1 098 m2, trvalý travní porost, p. č. 2692/2, 1 858
m2, trvalý travní porost, p. č. 2694/1, 7 769 m2, trvalý travní porost, p. č. 2695/1,402 m2, trvalý travní
porost, p. č. 2701/1, 3 034 m2, trvalý travní porost,
p. č. 2703/5, 34 m2, ovocný sad vše v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV 510 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, celkem za cenu 253 508 Kč.
Usnesení 11.2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemku
p. č. 1749/4, 282 m2, trvalý travní porost k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV 1177 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, celkem za cenu
3 000 Kč.
Usnesení 12.1./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí revokovalo usnesení
9.3./11ZO/2020 ze dne 23. 9. 2020.
Usnesení 12.2./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí revokovalo usnesení
9.2./11ZO/2020 ze dne 23. 9. 2020.
Usnesení 12.3./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem
pozemků a Petrem Minaříkem a Lenkou Minaříkovou oba Paseky 607, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
na prodej části pozemků p. č. 2323/2 o výměře cca 133
m2, neplodná půda, ostatní plocha, dále části pozemku
p. č. 2269/1 o výměře cca 86 m2, trvalý travní porost,
p. č. 2268 o výměře cca 35 m2, orná půda a dále pozemku p. č. 2322/2, o výměře 82 m2, orná půda, vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001, za cenu 200 Kč / m2. Jedná se
o pozemky špatně přístupné, jenom z jejich pozemku
a špatně přístupné jsou z důvodu nerovnosti terénu.
Usnesení 12.4./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094,
jako vlastníkem pozemku a Jaroslavem Patákem, Paseky 574, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí na prodej části pozemků p. č. 2323/2 o výměře cca 72 m2,
neplodná půda, ostatní plocha, dále části pozemku
p. č. 2269/1 o výměře cca 40 m2, trvalý travní porost
a pozemku p. č. 2272 o výměře 75 m2, zahrada, vše
se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za cenu 200 Kč
/ m2. Jedná se o pozemky špatně přístupné, jenom
z jejich pozemku a špatně přístupné jsou z důvodu
nerovnosti terénu.
Usnesení 12.5./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-

lechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Směnné
smlouvy pozemku p. č. 847/2 o výměře cca 135 m2,
ostatní plocha, komunikace v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
za část pozemku p. č. 2662/10 o výměře cca 231 m2,
orná půda, který se nachází v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 2436.
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a HYUNDAI UH s.r.o., Za Olšávkou 365, Sady, 68601 Uherské Hradiště, IČ 29312892.
Usnesení 12.6./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo bezúplatný převod
p. č. 1998/52 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice,
p. č. 1998/53 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice,
p. č. 1998/54 o výměře 98 m2, ostatní plocha, silnice
vše v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsány na LV
10001 k. ú Želechovice nad Dřevnicí a schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, p. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
Usnesení 13./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby rekonstrukce Mostu Z93 u čp. 155 na Pasekách
u MSS-projekt, s. r. o., Žerotínova 999, 755 01 Vsetín,
IČ 29649836, za cenu 333 960 Kč vč DPH.
Usnesení 14./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm.
h) zákona o obcích vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2021, OZV tvoří přílohu zápisu č. 17.
Usnesení 15./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo plán těžby dřeva
a plán pěstební činnosti na rok 2021, těžba do výše
671 m3, plán těžby dřeva tvoří přílohu zápisu č. 18.
Usnesení 16./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo termíny veřejných zasedání
zastupitelstva obce v roce 2021 takto: 20. 1. 2021, 24.
3. 2021, 23. 6. 2021, 22. 9. 2021, 24. 11. 2021 v obřadní
místnosti Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí.
Usnesení 17./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí delegovalo starostu obce xxx,
jako zástupce obce Želechovice nad Dřevnicí na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s.,Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit veškeré právní jednání, k nimž je oprávněna obec jako akcionář společnosti. Zejména tedy k účasti na valných
hromadách, hlasování na nich a požadování vysvětlení žádosti týkajících se společnosti, pro rok 2021.
Usnesení 18./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí delegovalo starostu obce
xxx, jako zástupce obce Želechovice nad Dřevnicí
na valných hromadách Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s. r. o., Podvesná XVII/3833, 760 92
Zlín, IČ 60730153. Zástupce je oprávněn na valných
hromadách činit veškeré právní jednání, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář společnosti. Zejména tedy k účasti na valných hromadách, hlasování
na nich a požadování vysvětlení žádosti týkajících se
společnosti v roce 2021.
Usnesení 19./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 6/2020 dle přílohy č. 20 tohoto zápisu.
Usnesení 20./12ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr vybudovaní
přístupové komunikace k RD čp. 103 na pozemku
p. č. 2063 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, pověřilo
starostu obce prověřením variant a zadáním na vypracování projektové dokumentace do dalšího zasedání ZO dne 20. 1. 2021.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 46. zasedání dne 2. 11. 2020 následující
usnesení:
Usnesení 1./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 46. schůze.
Usnesení 2./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo předložený plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci na zimní období 2020-2021 a schválilo uzavření Smluv
o dílo na zimní údržbu, dle přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 3./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí jmenovala Ing. Pavlínu Svobodovou
a Ladislava Zichu na další období za členy Školské
rady Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o., v návaznosti na ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení 4./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Příkazní smlouvy
na zpracování dotace k projektu „Řešení odpadů
v obci Želechovice nad Dřevnicí“, který je financován z „Operačního programu Životního prostředí“
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176, Příkazní smlouva tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 5./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Darovací smlouvy na movitý dar – nákladní kontejner v hodnotě
42 000 Kč mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Moravia Containers a.s. se sídlem
Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ
05661986.
Usnesení 6./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 2000 o výměře 453 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a dále pozemku p. č.
1875/2 o výměře 860 m2, trvalý travní porost, vše
se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 7.1./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku výsadby
lip u školy a oprava/rozvoj stávající výsadby a schválila objednávku u Anima Horti s.r.o., Lešetín V/699,
760 01 Zlín, IČ 07495471 za cenu 33 736 Kč vč DPH.
Usnesení 7.2./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku Polní
cesta - výchovný řez lip, údržba porostu, výsadba
2 ks lip a neschválila objednávku u Anima Horti s.r.o., Lešetín V/699, 760 01 Zlín, IČ 07495471
za cenu 70 649 Kč vč DPH.
Usnesení 8./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor budovy Podřevnická č.p.
405 ve znění návrhu ze dne 24.9.2020 mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí a Spolkem pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí.
Usnesení 9./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti na pozemcích p. č. 18, 847/1,761 zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Želechovice nad Dřevnicí v k. ú. v rámci realizace stavby pod
označením 11010-087798, MIMO_TM9_Z_ZLYZE_
OK mezi CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 a obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 11 600 Kč.

Usnesení 10./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku administrace výběrového řízení
na dodavatele veřejné zakázky „BOZP a TDI na akci
Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice nad
Dřevnicí“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 10 000 Kč.
Usnesení 11./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ – přestavba šaten“ a schválila objednávku u Stemio, a. s.,
J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ 28203011
za cenu 131 285 Kč vč. DPH.
Usnesení 12./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila záměr umístění podzemního vedení NN na obecním pozemku p. č. 2169/1
v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 13./46RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč, uzavřením Darovací smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ, Na Drahách
247, 739 25 Sviadnov, IČ 06925316.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 47. zasedání dne 30. 11. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 47. schůze.
Usnesení 2.2./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila nový volební řád Školské
rady Základní školy a Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí, p. o, dle přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 2.3./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila odměnu ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí,
p. o., dle přílohy zápisu č. 3.
Usnesení 3./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila Střednědobý výhled rozpočtu 2022 a 2023 pro Základní školu a Mateřskou
školu Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizaci, dle přílohy zápisu č. 4.
Usnesení 4./47RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace pro rok 2021, dle přílohy zápisu č. 5.
Usnesení 5./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí vydala Plán inventur na rok 2020
s platností od 8. 12. 2020 do 31. 1. 2021 ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcího předpisu č. 270/2010, plán inventur na rok 2020
tvoří přílohu zápisu č. 6.
Usnesení 6./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila Směrnici č. 2/2020 k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci, směrnice tvoří přílohu zápisu č. 7.
Usnesení 7./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce 2 kusů nádob na tříděný sběr mezi
EKO-Kom, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha
4, IČ 25134701 a obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094.
Usnesení 8./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti na uložení kabelu telekomunikační
sítě na pozemku p. č. 1183/2 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice

nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 04084063 za náhradu ve výši 950 Kč.
Usnesení 9./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR +
DSP a zajištění společného stavebního rozhodnutí
vč. výkazu výměr stavby „Želechovice, chodník
v ulici Lysá“ a schválila objednávku u Ing. Jiřího
Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 48476684 za cenu 356 950 Kč vč. DPH.
Usnesení 10.1./47RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace „Výstavba chodníku ul. Lipská, Želechovice nad Dřevnicí“
a schválila objednávku u Ing. Vladimíra Breburdy,
Smetanovo nábřeží 140/9, 682 01 Vyškov, za cenu
36 766 Kč vč. DPH.
Usnesení 10.2./47RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace „Oprava
stávajícího chodníku ul. Osvobození, Želechovice
nad Dřevnicí“ a schválila objednávku u Ing. Vladimíra Breburdy, Smetanovo nábřeží 140/9, 682 01
Vyškov, za cenu 18 348 Kč vč. DPH.
Usnesení 11.1./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila provedení poptávkového
řízení na akci „Výkup dříví 2021 z majetku obce
Želechovice nad Dřevnicí“ a jmenovala hodnotící
komisi ve složení Michal Špendlík, Vlastislav Švrček
a Ivan Černý a pověřila starostu podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Usnesení 11.2./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Výkup dříví 2021 z majetku obce Želechovice nad
Dřevnicí“ od Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 7 000 Kč.
Usnesení 12.1./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila provedení poptávkového
řízení na veřejnou zakázku stavební práce „Želechovice, budova OÚ – reko vytápění a zdravotechniky“ a jmenovala hodnotící komisi ve složení
Michal Špendlík, Vlastislav Švrček a Stanislav Pištěk
a pověřila starostu podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Usnesení 12.2./47RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na veřejnou zakázku
stavební práce „Želechovice, budova OÚ – reko
vytápění a zdravotechniky“ od Ivana Černého,
Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu
15 000 Kč.
Usnesení 13./47RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané dle §
31 zákona č. 134/2016 Sb. (VZ malého rozsahu)
na veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice nad Dřevnicí
– technický dozor a BOZP“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto
řízení JL 5 spol. s r. o., Horní Vršava V 53 55, 760 01
Zlín, IČ 28273176 za cenu 181 500 Kč vč. DPH.
Usnesení 14./47RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku p č. 2142/1 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a dále části pozemku p. č. 2137/1
o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
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SPLATNOSTI A VÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2020
Od 1. února 2021 se budou na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí vybírat v úřední dny a hodiny místní poplatky. Splatnost poplatků je stanovena do 30. dubna 2021.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč / osobu, dle schválené OZV č. 2/2020. bude poskytnuta úleva z poplatku, a to poplatníkům
s trvalým pobytem v obci, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému. U motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství vzniká nárok na úlevu na základě získaných ekobodů, přičemž hodnota jednoho ekobodu byla OZV č. 2/2020 stanovena na 6
Kč. Celková maximální možná úleva činí 70 % z výše poplatku stanoveného, tzn. nejvíce 420 Kč / osobu. Výši úlevy občané již vidí na svých
odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz. Do odpadového úču se mohou přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a
pomocí přihlašovacích údajů LOGIN, HESLO, které naleznou na archu s čárovými kódy. Archy se štítky občané obdrželi při platbě poplatku
v roce 2019 nebo 2020. Pokud občané přihlašovací údaje ztratili, získají je na telefonickém čísle: 775 569 118 nebo osobním vyžádáním na
Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.
Dále budeme vybírat poplatek za komunální odpad od fyzických osob vlastnících na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, a to ve výši 500 Kč / objekt, tady úleva není uplatňována.
Poplatek za psa 1 pes / 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 150 Kč.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY - MESOH
Rádi bychom upozornili, že s končícím MESOH rokem a následné možné kontrole občanů na svých stanovištích bylo zjištěno, že u velké
části stanovišť nejsou dosud provedeny INVENTURY a hlavně vyplněny ODPADOVÉ DOTAZNÍKY.
INVENTURA STANOVIŠTĚ - zde si zkontrolujete, zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti.
Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti
fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený objem všech nádob dělit správně.
ODPADOVÝ DOTAZNÍK – určitě se Vám vyplatí ho vyplnit a případně po delším čase i aktualizovat. Program poté daleko lépe pracuje s
Vámi zadanými údaji o hospodaření dané domácnosti a lépe sleduje poměr obslouženého tříděného a směsného odpadu. Vyplnění Vám
zabere minimum času a u domácností, které nemají možnost se připojit k internetu a u starších občanů Vám s ním rádi pomůžou referentky
na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí. Dotazník s Vámi můžeme vyplnit i telefonicky na čísle: 577 400 071 nebo 775 569 118. Po
nahlášení čísla popisného odpovíte na několik krátkých otázek, které referentka ihned zadá do počítače.
Znovu uvádíme, že přihlásit se do odpadového účtu lze prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů
(LOGIN, HESLO – naleznete na archu s čárovými kódy).
V případě nejasností se neváhejte obrátit na www.mojeodpadky.cz, na e-mailu burianova.isnoit@gmail.com nebo na OÚ Želechovice nad
Dřevnicí obec@zelechovice.eu, popř. telefon 577 400 071.
Na Vašem odpadovém účtu v oddělení „Hodnocení stanoviště“ najdete už i aktuální, přepočítanou výši slevy na poplatku za odpad. Poplatek za svoz odpadu byl stanoven pro rok 2021 ve výši 600 Kč, výše EKO bodu byla snížena na 6 Kč/1 EKO bod, ale zároveň
byla dána možnost občanům vytřídit si až 70 % slevu z tohoto poplatku.

SHRNUTÍ ZMĚN V PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE
V OBCI ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ IV
Vážení občané,
v současné době jsme téměř od Vás všech, kteří
Smlouvu i Souhlas obdrželi, dostali tyto nazpět
vyplněné a podepsané. Tímto Vám moc děkujeme za spolupráci a žádáme Ty, kteří tyto dokumenty ještě neodevzdali, aby tak učinili co nejdříve. Změna v provozování kanalizace je velmi
složitý proces, proto jsme se snažili, aby se Vás
změny dotkly co nejméně a důležité parametry zůstaly beze změny jako např. cena stočného
nebo datum ročního vyúčtování. Obec Želechovice nad Dřevnicí bude postupně provozovat
kanalizaci i v dalších částech naší obce. O dalším
postupu budete včas informováni.
Pro úplnost a přehlednost ještě doplňuji body,
které Vám pomůžou zodpovědět nejčastější dotazy.
• Dne 23. 9. 2020 v usnesení 5./11ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
schválilo výši ceny stočného 39,13 Kč bez DPH,
což je 43,043 včetně DPH 10%.
• Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích směrná čísla spotřeby vody stanovuje vyhláška č. 120/2011 Sb.
• Směrná čísla roční spotřeby vody určují spotřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouš-

těné odpadní vody. Roční spotřeba osoba/rok je
stanovena dle směrných čísel na 20 m3.
• Kalkulace výpočtu měsíčního paušálu pro 1
osobu :
Vzorec:
Roční spotřeba osoba/rok (m3) × cena stočného (Kč) / 12
20 × 43,043 / 12 = 71,7 Kč měsíčně
• Na základě výpočtu dle vzorce byl měsíční
paušál na 1 osobu v domácnosti stanoven na
70 Kč.
• Zdroj vody:
a) Vodovod - výše ceny stočného bude stanovena dle skutečného odběru vody z vodovodu zjištěného na měřidle. Navrhovaná cena ve smlouvě je tedy pouze zálohou a v ročním vyúčtování
bude doúčtován (na základě zjištěné skutečné
spotřeby vody) nedoplatek nebo vrácen přeplatek.
b) Kombinace vodovod a zároveň studna – v
tomto případě bude účtováno to, co je využíváno více, tzn. v případě většího využití studny,
bude stočné placeno paušálem na osobu 70,Kč/měs., v případě většího využití vodovodu
bude stočné účtováno dle skutečné spotřeby

vody zjištěné měřidlem.
c) Studna – stočné účtováno pomocí měsíčního
paušálu viz. vzorec – 70,-Kč za osobu měsíčně.
• Počet osob v domácnosti je důležitým parametrem pro stanovení měsíční zálohy na stočné
u domácností, které odebírají vodu z vlastních
studní nebo kombinují odběr pitné vody ze
studny s vodovodem. Pokud se od podepsání
„Smlouvy o odvádění odpadních vod“ počet
osob sníží nebo zvýší, je třeba tuhle změnu co
nejdříve nahlásit.
• Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích § 18 (3) V případě, že je kanalizace
ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody
přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se
nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění
znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.
• v případě nové přípojky na kanalizaci, je třeba vyplnit „Žádost o připojení“ (ke stažení na
našich webových stránkách) a doložit veškeré
dokumenty ze stavebního úřadu včetně technické zprávy a podélného profilu. Žádost je poté
vyhodnocena naším odborným zástupcem a
následně schválena.
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„NETRADIČNÍ“ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ OBCE
V sobotu 12. prosince 2020 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí „netradiční“ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Přivítáno
bylo celkem 8 dětí. Se zveřejněním fotografií z akce na webových stránkách obce a v obecním zpravodaji souhlasili rodiče dětí – Petra Svitáka,
Vojtěcha Poláška, Gabriely Ševčíkové, Mikuláše Račáka, Olivie Mikulcové, Antonína Juračky, Amálie Sousedíkové, Kláry Škrabalové. Rodiče převzali

Petr Sviták, s rodiči a sourozenci

Gabriela Ševčíková s rodiči

Vojtěch Polášek, s rodiči a sourozenci

Mikuláš Račák s rodiči a bratrem
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z rukou starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 5 000 Kč, který obec poskytla novým občánkům. Bohužel se VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ muselo
obejít bez kulturního vystoupení dětí ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí. Fotografovala: Sabina Kolářová

Olivie Mikulcová s rodiči

Amálie Sousedíková s rodiči a sourozenci

Antonín Juračka s rodiči

Klára Škrabalová s rodiči a sestrou
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VÁNOČNÍ POZDRAV OD ŠUMPERSKÉHO
DĚTSKÉHO SBORU MOTÝLI
Rádi bychom touto cestou pozdravili obyvatele
obce Želechovice nad Dřevnicí, naše milé posluchače.
Každý rok již více než patnáct let pravidelně přijíždíme s dětmi šumperského
dětského sboru Motýli do
rodiště zakladatele našeho
sboru Aloise Motýla, abychom se společně potěšili
a s krásnou muzikou prožili
kouzelné chvíle adventu.
Želechovice nad Dřevnicí
navštívily mnohé generace
šumperských zpěváčků.
Letošní rok je v mnohém
jiný, nekoncertujeme již od
března 2020 a letos v prosinci snad poprvé v téměř
šedesátileté historii sboru
nezazní jediný společný
tón…přesto se nevzdáváme, děti zpívají doma,
dokonce jsme vyzkoušeli
možnosti online zpívání a
myslíme i na naše posluchače, které bychom rádi
potěšili alespoň malým připomenutím společně
strávených chvil při našich koncertech.
Posíláme odkaz na pozdrav s vánoční písničkou určený posluchačům a příznivcům našich
zpěváčků u Vás, v Želechovicích nad Dřevnicí.

Jedná se o nahrávku pořízenou v roce 2018 u v
želechovickém kostele sv. Petra a Pavla. Věříme,
že v budoucnu opět navážeme na tradici adventního koncertování u Vás, v Želechovicích nad
Dřevnicí.
Přejeme klidné a spokojené Vánoce a především vše dobré v no-

vém roce.
Se srdečným pozdravem, Helena Stojaníková a
Motýli Šumperk
ODKAZ NA NAHRÁVKU:
https://www.youtube.com/
watch?v=7jGJwHCh2CY&feature=youtu.be
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NETRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
V ŹELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ
Vzhledem k hygienickým opatřením kvůli
pandemii covid-19, nebylo možné uskutečnit již tradiční Rozsvícení vánočního stromku
v naší obci. Rozhodli jsme se proto, občanům
tuto složitou dobu zpříjemnit poslechem vánočních koled přes náš obecní rozhlas. Koledy
jsme si poslechli v obvyklém čase v 17:15 v neděle 13.12.2020 a 20.12.2020. Mohli jsme se
spojit alespoň takhle na dálku, vyjít na balkón
a třeba si i společně zazpívat.
V předvánočním čase se už stalo tradicí, že
jsme ve spolupráci s Obecním úřadem Želechovice nad Dřevnicí navštěvovali v rámci
projektu „Úcta ke stáří“ naše spoluobčany
starší 80 let. Letos by to bylo po dvanácté.
Pokaždé to byla milá, někdy až dojemná setkání. Chtěla bych se tímto omluvit, že jsme
nebyli schopni letos tuto předvánoční akci
uskutečnit. Nezapomněli jsme na vás! Bohužel pandemie covidu 19 nedovolila znovu se
setkat. Chtěla bych vám aspoň touto cestou
popřát poklidné Vánoce mezi svými blízkými a do roku 2021 pevné zdraví.
Bc. Pavlína Novotná, předsedkyně MS ČČK
Želechovice nad Dřevnicí

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Mílí spoluobčané,
chtěla bych vám tímto poděkovat, že jste se zapojili do charitativní sbírky VÁNOČNÍ HVĚZDA.
Tu již 23 let pořádá společnost Šance Olomouc
o.p.s. Zakoupením této květiny pomáháte, jak malým pacientům a jejich rodinám, ale i zdravotníkům
na hemato – onkologickém oddělení dětské kliniky
Fakultní nemocnice v Olomouci. Posláním této organizace je humanizovat náročnou protinádorovou
léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného
života. Pro vaši představu, peníze získané z nákupu
vánočních růží byly v minulosti využity například na
nákup zdravotnických přístrojů a potřeb, rekondiční
pobyty pro děti, provoz Dětské galerie a nákup výtvarného materiálu. Přispíváte k tomu, aby se počet
vyléčených dětí zvyšoval či prostředí, kde tráví rodiče s dětmi dlouhé měsíce, splňovalo určité požadavky nebo se zlepšovalo. Vánoční růže za 23 let značně
získala na své oblibě. Důkazem je narůstající počet
obcí, které se zapojily a následně s tím i výtěžek z
prodeje. V loňském roce se zapojilo 155 měst a obcí.
U nás prodej vánočních růží už tradičně pořádá Místní skupina Českého červeného kříže ve spolupráci s
farností Želechovice nad Dřevnicí panem farářem
Mgr. Pavlem Martinkem. Mu patří velké poděkování,
že se i letošní prodej vánoční růže nakonec uskutečnil. Ve složité době pandemie covidu 19 měl výborný
nápad a prodej proběhl díky dnes tak populárnímu
„výdejnímu okénku“. A jaká byla úspěšnost? Prodalo
se zde 206 ks vánočních hvězd. Celkový výtěžek činil nakonec krásných 29.100 Kč. Částka se skládala
jednak z prodeje květin, jednak z finančního daru
jednoho rodiče. Ten daroval větší finanční obnos a

vedla ho k tomu vlastní zkušenost s potřebou hemato – onkologické péče u svého dítěte.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat, že jste svým

nákupem vánoční hvězdy přispěli na dobrou a prospěšnou věc.
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí
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VÁNOČNÍ POZDRAV
Milí občané Želechovic nad Dřevnicí, milí farníci.
Jaký bude nadcházející rok? Takovou otázku si kladu vždy 1. ledna. Věřím, že nás čeká spousta radostí,
ale i starostí. Uplynulý rok byl bohatý na různé těžkosti nejen v naší zemi, ale také na celém světě. Rok
2020 se zapíše jako rokem celosvětové pandemie
Coronaviru. Když jsme na začátku roku připravovali
pastorační plán akcí, vůbec nikoho nenapadlo, že
většina z nich bude zrušena nebo proběhne s menším počtem lidí či se přesune na jiné datum. Přesto
se podařila společnými silami spousta skvělých věcí
udělat včetně akcí, které se uskutečnily.
Jako už tradičně na začátku roku proběhla Tříkrálová sbírka, která díky koledníkům, jejich doprovodu a také díky vám činila za obec Želechovice
64.535,00 Kč. Mnozí se ptají, na co jdou tyto peníze.
Vybrané peníze se rozdělují ze dvou třetin na přímou pomoc pro sociálně potřebné na Zlínsku (postiženým dětem, samotným maminkám s dětmi,
chudým rodinám nebo těm, které zasáhla nějaká
přírodní katastrofa). Z jedné třetiny pak jdou finance na charitní projekty v naší olomoucké arcidiecezi
a dlouhodobé humanitární mise (Kosovo, Ukrajina,
Filipíny, Nepál, Nigerie…).
Třetí neděli v mezidobí (26.1.2020) vyhlásil papež
František jako neděli Božího slova. Sám říká, že „den
věnovaný Bibli nemá být jen jednou za rok, ale má se
slavit s celoroční platností“. Zde se dotýkáme velice
smutného bodu – naprostá většina našich věřících
Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible
je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá
prachem. Papež nás vyzývá, abychom naopak Boží
slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou
a učinili z něj svou modlitbu. Schopnost naslouchat
Božímu slovu v nás probouzí vnímavost vůči život-

ním situacím, které každodenně prožíváme.
V půlce března vyhlásila Vláda ČR nouzový stav
kvůli pandemii Coronaviru a zasáhlo to i náš náboženský život. Uzavřely se kostely a kaple a mše svaté
se přesunuly do světa internetu nebo televizních
přenosů. Takto jsme bohužel prožili i letošní svátky
Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání – Velikonoce.
V takových dobách si člověk uvědomí cenu svobody,
života a smrti. Také nás toto období učilo naší skutečné modlitbě – modlitbě bez příkras nebo nějakých líbivých řečí. Mohli jsme se učit modlitbě, která
vycházela z našich starostí a obav.
Přesunuta byla slavnost prvního svatého přijímání, která se měla konat v květnu. Příhodný čas nastal
na pouť naší farnosti ke cti svatých Petra a Pavla
(28.6.). Vše uklizeno, vyzdobeno a připraveno bylo
na chvíli, kdy 5 dětí přijalo poprvé Ježíše ve svatém
přijímání. Krásná slavnost, kterou si děti a jejich rodiny zasloužily.
Jelikož se jarní hasičská pouť na Hostýně nekonala, uspořádala se díky malému uvolnění v sobotu
26.9. Druhá pouť hasičů VIII. okrsku. Zastoupeny byly
sbory ze Želechovic, Lípy a Klečůvky, což tvoří dědiny naší farnosti. Mše proběhla v radosti ze setkání
a s díky Bohu za zvládnutí všech situací a výjezdů.
Bohužel kvůli druhé covidové vlně mohly být
od 12.10. mše svaté v omezeném počtu lidí a později pak zcela zrušeny. Mše svaté však byly odslouženy
na úmysly v termínech, které si lidé již dříve zapsali.
Ovšem, stejně tak jako na jaře, bez účasti veřejnosti.
Díky šikovným farníkům a ve spolupráci s Dechovou
hudbou Provodovjané, UnArt Provodov a Avonet se
od 18.10. každou neděli v 10:15 rozjel přímý přenos
mše svaté z poutního kostela na Provodově. Díky
tomuto dílu se připojovali věřící nejen z naší žele-

OBNOVA KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ
Kříž, coby dominantní prvek hřbitova v Želechovicích nad Dřevnicí byl vyhotoven v dílně „Rajmer“
z Holešova na popud manželů Pavlíkových z Klečůvky. V roce 1937
kříž manželé
darovali
farnosti.
Ve své takřka stoleté historii kříž v zásadě nezměnil
podobu. V letošním roce se
farnosti povedlo získat dotaci
ze Zlínského
kraje „Program
na
podporu
stavební obnovy a restaurování kulturních památek
místního významu“,
což
farnosti umožnilo pietní kříž
opravit. Celkovou obnovu
zajistila firma
pana Jiřího Rejdy z Brumova –
Bylnice.

Na kříži jsou vyobrazeny plastiky sv. Pavla a sv.
Petra, které v čele spojuje známé vyobrazení Piety,
tedy Panny Marie s Ježíšem sňatým z kříže. Oprava historické památky farnosti započala očištěním
a odstraněním biologických nečistot. Dalšími kroky
bylo zajištění plastické rekonstrukce poškozených
částí, barevná retuš a biocitní ošetření. Dále se provedla celková hydrofobizace povrchu pískovce.
Samotné obnově předcházel podrobný průzkum a záměr, který byl podkladem pro získání dotace. Celkové náklady na obnovu činily cca 124 tis.,
podstatná část byla hrazena z „Fondu Zlínského
kraje“, dále přispěli obce Želechovice nad Dřevnicí
a Lípa. Zbývající částku doplatila samotná farnost.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem podílel na této akci.
TA děkanátu Vizovice
Petr Červenka

OBEC
Želechovice nad Dřevnicí

chovické farnosti, ale dokonce lidé z Brna či Ostravy.
Protože nebyla možnost v prvním listopadovém
týdnu vyprosit duším v očistci plnomocné odpustky,
dovolil papež František tyto odpustky získat v libovolných osmi dnech po celý měsíc listopad. Proto
byla vždy v pondělí, čtvrtek, v sobotu a v neděli příležitost ke svátosti smíření a podání svatého přijímání, aby věřící naplnili podmínky k získání odpustků.
Stalo se toho letos hodně. Jak jsem psal na začátku, jsou krásné okamžiky, ze kterých máme radost
a pak jsou i chvíle těžké a bolestivé. Každá taková
chvíle nás učí být člověkem. Protože jedině tehdy,
když prožijeme něco krásného nebo těžkého, dokážeme pochopit, jak se cítí člověk, který si prochází
něčím podobným.
Do letošních vánočních svátků a do každého dne
roku 2021 Vám ze srdce žehná
+ P. Pavel Martinka, farář
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OPATŘENÍ DOPADLA NA RODINY S DĚTMI
osobně dítěti, které potřebovalo podporu
ve vzdělávání.
Jaké máte plány pro rok 2021?
Kvůli zvyšující se poptávce po doučování
dětí plánujeme uskutečnit od ledna do listopadu 2021 celkem 200 doučovacích hodin
a zapůjčit 12 tabletů. Doučování se uskuteční díky finančnímu přispění Českobratrské
církve evangelické a Společnosti Tesco, program Vy rozhodujete, my pomáháme.
Když budu vědět o dítěti, které by potřebovalo doučování, kde se mohu obrátit.
Může doučování využít každé dítě?
V případě zájmu o uskutečnění pomoci
dítěti a rodině se obraťte na vedoucí Terénní
asistenční služby Zlín Mgr. Jarmilu Studeníkovou, tel. 734 522 288, jarmila.studenikova@azylovydum.cz. Rodiny, které využívají
služby doučování pro své děti, spolupracují
na celkovém zlepšení své sociální a ekonomické situace s terénní sociální pracovnicí.
Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi. Služba je dobrovolná a bezplatná
a je omezena místem poskytování a to ORP
Zlín.
Co byste vzkázala čtenářům?
Terénní asistenční služba podporuje rodiny s dětmi ve Zlíně a jeho okolí již 10 let.
Máme radost, že můžeme být při tom, jak
dětem poskytnout možnosti lepšího dětství.
Do nadcházejících dnů přeji všem radost,
spokojenost, teplo domova a lásku. Krásné
Vánoce a do nového roku 2021 hlavně zdraví.
Za poskytnutí rozhovoru děkuje
Lenka Hurtová.
www.azylovydum.cz

JAN ZETĚK NOVÁ KNIŽNÍ PUBLIKACE
Zlín, 15. 12. 2020 Jak opatření vlády zapůsobila na ohroženou skupinu obyvatel, kdo
do ní patří a jakou pomoc nabídli, jsem se
zeptala vedoucí Terénní asistenční služby
ve Zlíně paní Jarmily Studeníkové.
Které rodiny jsou podle Vás vládními
opatřeními, vyhlašovanými v tomto roce,
nevíce ohroženy?
Skupina dětí žijících jen s jedním rodičem.
Rodiče vychovávající více dětí. Rodiny bojující s nízkými příjmy. To je část populace,
kterou vládní opatření přijatá v tomto roce
velmi postihla.
Co bylo nejčastější příčinou?
Děti zůstaly doma, měly se učit online, ale
nešlo to. Chybělo technické vybavení domácnosti – fungující PC, notebook, tablet,
kvalitní připojení internetu. Zvyšuje se tlak
na živitele ze strany zabezpečení rodiny. Pociťují finanční nouzi tím, že nestíhají splácet

své závazky. Některé rodiny jsou také na pokraji chudoby, kdy nemají co jíst.
Jak pomáháte? Co dělá pro zlepšení situace rodin vaše organizace?
Uskutečňujeme sociální práci s rodinou.
Vyhledáváme zdroje pomoci, zprostředkováváme potraviny a hygienické potřeby
v krizové situaci či pomáháme se zajištěním
techniky potřebné k uskutečnění online
vyučování. Zajistili jsme počítače, monitory a příslušenství z Univerzity Tomáše Bati,
které jsme rodinám zapůjčili na nezbytnou
dobu. Získali jsme díky dobře fungující spolupráci od Českobratrské církve evangelické
a z Nadačního fondu Credo, program Navzdory, tablety k uskutečnění online vyučování. Tyto tablety byly rodinám zapůjčeny.
Podporovali jsme vzdělávání dětí tím, že
jsme zprostředkovali doučování dětí. Vyučující dobrovolník pomáhal na dálku nebo

Vydavatelství Region v Zádveřicích vydalo další knihu pana Jana Zeťka PODŘEVNICKÁ STŘELA. Zájemci
mohou knihu zakoupit na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí, cena za kus 200 Kč.
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Když se nám podařilo
zorganizovat letos tábor,
byli jsme na začátku září
všichni optimističtí (jako
většina populace), plni
energie a nápadů na další činnost. Na zahajovací
schůzku u klubovny přišlo i dost nových dětí. Vyzkoušeli si střelbu z luku,
frisbee, chůdy a několik
našich oblíbených her.
Nových Bobříků bylo tolik,
že jsme vytvořili dvě skupinky podle věku – starší
Veverky a mladší Berušky. Naše nadšení a plány
byly však brzy zchlazeny.
Od 4.10. nám byla zakázána činnost. Pokoušeli
jsme se sice udržovat kontakty mezi sebou alespoň
na dálku, ale stejně jako
Vám i nám to nedostatek
času a sil a technické problémy hodně komplikují. Asi nejaktivnější
byly tentokrát Rebelky. Zadávaly si „domácí úkoly“ a přes internet si sdělovaly
výsledky. Například vyráběly podzimní
dekoraci na stůl.
Podzim bývá pro nás jedním z nejaktivnějších období, plný akcí a zážitků. Starší
kamarádi ze Zlína se alespoň opět zapojili
do iniciativy Skautská pomoc a jsou prospěšní, kde je třeba. Pro nás je to trochu
složitější. Změna opatření na 3. stupeň
PES začátkem prosince umožnila alespoň
teoretickou možnost obnovení schůzek.
Ani letos však nebyla přerušena tradice roznášení Betlémského světla. Letos
poprvé od roku 1990 si skauti přebírali

PŘEDÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Přichází čas, se kterým se již tradičně
pojí roznášení betlémského světla. Letošní koronavirová situace nám bohužel
nepřála, abychom pro Vás mohli nacvičit
vánoční scénku. Ačkoli se některá opatření pomalu uvolňují, nevíme, zda bude
možné sejít se ve větších skupinách na
obvyklých místech a udržet rozestupy
a jiná opatření. O možnost přinést si
domů betlémské světlo ale nepřijdete.
Mládež z želechovické farnosti.

Betlémské světlo v komorní atmosféře
na státních hranicích s Rakouskem a nejeli
si pro něj až do Vídně, tak jako to od toho
roku dělali pravidelně. Letos je značně
omezeno roznášení do domácností a kontaktní místa jsou přesunuta z budov pod
širé nebe. Počet kurýrů je snížen na minimum, předávání je prováděno co možná
bezkontaktně a za použití ochranných
prostředků, ale Betlémské světlo jako znamení naděje a lidské sounáležitosti se i letos šíří mezi lidmi.
Naše oddílová tradice – Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka, bohužel
uskutečněna být nemůže. Změna na 4.
stupeň PES opět ukončila veškerou naši
běžnou činnost. Třeba si na ně vzpomenete, až půjdete na vycházku do přírody.

My se zatím soustředíme na administrativní práce spojené s koncem roku a registrací na rok příští, ale hlavně a o moc
veseleji promýšlíme program na příští rok
a přípravy na příští tábor, který se nám, jak
pevně doufáme, podaří, stejně jako letos,
uskutečnit.
Děkujeme všem, kteří nás podporují
a rodičům za pochopení. Doufáme, že se
v příštím roce budeme moci co nejdříve
opět shledat a že nám společné zážitky
vynahradí čas, který jsme nemohli spolu
strávit letos.
Všem Vám přejeme hlavně pevné zdraví, odhodlání vše zvládnout a přečkat tuto
nelehkou situaci bez úhony. Prožijte svátky vánoční i novoroční co možná nejpříjemněji.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku prosince nás navštívili Mikuláš, čert a anděl. Z čerta
šel strach, měl velký pytel a vypadalo to, že v pytli už má zlobivé
dítko. Z naší mateřské školy si naštěstí nikoho neodnesl. Mikuláš
měl s sebou kouzelnou knihu, kde měl poznačené jak hodné, tak
i zlobivé děti. Děti slíbily, že už se polepší, zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Nakonec všichni dostali od Mikuláše dárečky.
Během adventního času jsme vyzdobili školku obrázky s vánoční tématikou. Děti ze třídy Veverek se rozhodly, že udělají někomu radost a vyzdobily i místní pekárnu vlastnoručně vyrobenými
vločkami. Z výzdoby měli radost nejen paní pekařky, ale i lidé, kteří
pekárnu navštěvují a nejvíc naše děti. Za výzdobu dostaly velkou
pochvalu a dobrůtku přímo z pekárny.
Vyráběli jsme také svícny z jablíček, svícny ze slaného těsta, andílky a spoustu dalšího.
Pekli jsme i perníčky. Děti vyválely těsto a vykrajovaly různé tvary. Děti pečení moc bavilo. Perníčky při pečení provoněly základní
i mateřskou školu.
Ozdobili jsme stromečky jak uvnitř, tak i venku, vánočními ozdůbkami. Na našem venkovním stromečku najdete ozdůbky tvořené
dětmi spolu s rodiči. Na chodbě pod stromečkem máme Ježíškovu
schránku. Děti si namalovaly, co by si přály pod stromeček. Obrázky
hodily do schránky a jednou večer si tyto obrázky Ježíšek odnesl.
Věříme tomu, že Ježíšek přinese dětem to, co si přejí.
V závěru nás čekal Štědrý večer, zazpívali jsme si koledy u stromečku, rozkrojili jsme jablíčka a pochutnali jsme si na výborné hostině, kterou nám připravili paní kuchařky. Necháme se překvapit,
jestli Ježíšek přinese dětem dárečky i ve školce.
Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za pomoc, při vánočních přípravách.
Klidné prožití vánočních svátků Vám přeje kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ ČASOPIS MAYBE

Možná Vám to bude připadat přehnané,
ale Želechovickému zpravodaji vyrostla
konkurence. Žáci naší školy začali vydávat
svůj časopis. A jsme tomu rádi, protože
víme, že mnoho dětí má spisovatelský talent, který ocení často jen češtinářky čtoucí jejich slohové práce.
Články do našeho časopisu jsou i trochu
„živější“ než povinné slohovky na zadané
téma – řekneme si, co rámcově by mohlo
v daném čísle být, a pak už je to na zuřivých reportérech – již stálou rubrikou je
Tip na výlet, vždy bývá nějaké luštění,
kvíz, aktuální článek k měsíci (Halloween,
koronanuda a co s ní), recept, recenze
počítačové hry, vtipy… Naší pýchou je
ručně kreslená úvodní strana časopisu –
prezentujeme i talentované želechovické
výtvarníky. Moc se těšíme na tematická
čísla věnovaná Valentýnu a Velikonocím,
chystáme se vyzpovídat nové učitele, za1

pojit další a další nesmělé děti, které zde
mohou představit své literární práce, ilustrace či povznést grafickou podobu listu.
Jádro týmu zatím tvoří žáci 7.B, ilustracemi přispívá Petra Šrubařová z 8.A. Výborné
je, že nová čísla vznikají i v době, kdy se
děti vzdělávají z domu.
První tři zveřejněná čísla najdete
na webu školy. Budeme rádi, když i vy si
v MAYBE najdete to své počteníčko, povzbudíte a inspirujete autory k dalším
článkům. Myšlenkou je, aby vznikal časopis psaný dětmi plný témat, která jsou pro
ně a jejich spolužáky atraktivní – kdo ví,
třeba to bude jednou docela zajímavá sociologická sonda do myšlení a zájmů dětí.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (obr. 2, 3, 4)
Nastal adventní čas a s ním i přichází
i zaběhlé tradice. Na školních chodbách
se objevily obrázky s vánoční tématikou,
nazdobené stromečky, ve třídách je možné zahlédnout adventní kalendáře, z kuchyňky voní perníčky. Předvánoční čas je
cítit ze všech koutů.
V pátek 4.12.2020 za našimi nejmladšími žáky zavítala očekávaná trojice Mikuláš, anděl a čert, která dokreslila tu správnou prosincovou atmosféru…
ČERTOVINY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (obr. 5, 6, 7)

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace oznamuje, že se 11. ledna a 12. ledna
2021 budou konat volby do Školské rady
z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Volby se uskuteční
prostřednictvím online informačního systému školy Edookit.
Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli se
podílet na správě školy.
Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému
uskutečňování schvaluje výroční zprávu
o činnostech školy,
schvaluje školní řád,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další rok a navrhuje opatření
ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy ČŠI,
podává podněty a oznámení řediteli
školy, zřizovateli,
podává návrh na vyhlášení konkurzu
na ředitele školy.
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PROJEKT 4CS POKRAČUJE!
2

Mezinárodní projekt v rámci programu
strategických partnerství škol Erasmus+
koordinuje naše škola již druhým rokem.
Vzhledem k nepříznivé jarní epidemiologické situaci se řada projektových
aktivit přesunula z minulého školního
roku na školní rok 2020/2021 a počítáme
s prodloužením projektového období
o dalších 12 měsíců. Prodloužení trvání projektu by nám umožnilo naplno
realizovat všechny naplánované činnosti
včetně zahraničních výjezdů s žáky, které
byly pro tento školní rok na základě dohody partnerských škol zrušeny.

3

A na čem nyní žáci spolupracují?
Na dálku natočili povedená videa,
ve kterých zdraví své vrstevníky ve škole
v Itálii, Slovinsku a Portugalsku.
Sestavují kvízové otázky na téma historie jednotlivých zemí.
Vymýšlí praktický úkol, který bude charakterizovat vybranou tradici dané země.
Výzvou bude dramatické ztvárnění významné historické události.
PODZIMNÍ DISTANČNÍ VÝUKA Z POHLEDU RODIČŮ A ŽÁKŮ
V polovině října přešli žáci 1. – 9.tříd
na distanční vzdělávání. Po měsíci se
do školy mohli vrátit žáci přípravné třídy,
prvního a druhého ročníku. Od 30.11. dochází k obnovení prezenční výuky, do školy se vrací celý první stupeň a žáci 9.ročníku. Šesté, sedmé a osmé třídy fungují
v režimu rotační výuky, tj. střídavě týden
v distančním vzdělávání a týden ve škole.
Distanční výuka se pomalu stává běžnou součástí školního života. Škola si uvědomuje náročnost „nedobrovolného“ distančního vzdělávání a snaží se nastavovat
přehledný systém výuky na dálku, který
myslí na všechny naše žáky, jejich potřeby
a možnosti.
Děkujeme všem rodičům a také žákům
2.stupně, kteří nám prostřednictvím online dotazníků poskytli cennou zpětnou
vazbu na průběh vzdálené výuky. Níže
uvádíme několik obecných zjištění vycházejících z odpovědí žáků a rodičů.

4

• Většina žáků a rodičů považuje četnost nabízených online hodin za dostačující. Menší procento žáků na 2.stupni by
celkový počet online hodin snížilo, na rozdíl od malého procenta rodičů, kteří by
počet online hodin navýšili.
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7
dičů. Žáci na 2.stupni již většinou vlastní
zařízení (počítač, telefon).
• Pro komunikaci s žáky a rodiči byl školou využíván informační systém Edookit
a aplikace Teams v rámci licence Office
365. Dle odpovědí v dotazníku drtivá většina žáků využívá pro přihlašování do online hodin Teams kalendář.

6

• Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že
více než polovina dětí pracuje na zadaných úkolech s občasnou dopomocí,
menší části žáků se nedaří pracovat samostatně. Samostatnost žáků se zvyšuje
s postupem do vyšších ročníků.
• Při vzdálené výuce komunikovali s učiteli intenzivněji zejména rodiče 1.stupně.
• Individuální podporu ze strany asistentky pedagoga by přivítalo ještě více
žáků na 1. i 2.stupni.
• Největší překážkou v distanční výuce
zejména pro rodiče žáků 1.stupně byla
pracovní vytíženost rodičů v kombinaci
s dohledem nad dítětem a motivace dítěte k práci. Další významnou překážkou
bylo nespolehlivé internetové připojení.
• Žáci na 1.stupni využívali pro online
výuku zejména počítače a notebooky ro-

• Rodiče žáků 1. stupně oceňují vstřícnost, trpělivost a snahu svých učitelů. Jsou
spokojeni s nastavenou komunikací a zájmem o děti. Uvítali by dělení dětí v online
hodinách do menších skupin a větší důraz
na rozvoj digitální gramotnosti u dětí zejména ve 4.ročníku.
• Rodiče žáků 2.stupně nejvíce oceňují snahu a individuální přístup učitelů,
ochotu a poskytovanou zpětnou vazbu.
Doporučení rodičů k distančnímu vzdělávání se velmi liší, někteří rodiče upozorňují na náročnost či zbytečnost některých
zadávaných úkolů. Uvítali by posílení online výuky v českém jazyce a matematice
u devátého ročníku.
• Žáci 2.stupně oceňují zejména kontakt
s učiteli, jejich ochotný přístup a rychlou
zpětnou vazbu. Doporučují rovnoměrnější rozložení online hodin v rozvrhu, méně
úkolů k odevzdávání mimo online hodiny
a ocenili by lepší technickou kvalitu online přenosů.
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ZUŠ Morava v současné době nepořádá žádné veřejné akce, nicméně to
vůbec neznamená, že by její učitelé
a žáci nepracovali naplno! Přesvědčit se
o tom můžete na youtube kanálu „Základní umělecká škola Morava, spol. s.
r. o.“ Shlédnout zde můžete například
skvělou Mikulášskou besídku žáků ze
třídy Bc. Kláry Šenkyříkové a ujít si nenechte také reportáž o výuce v ZUŠ
Morava v době koronaviru, která vznikla pro ZUŠ Morava a televizi Prima. Hlásit se ke studiu v ZUŠ Morava můžete
i od 2. pololetí, přihlášky jsou k dispozici
na www.zusmorava.cz. Pro velký zájem
rozšiřujeme přípravné studium pro děti
navštěvující mateřskou školu. Ve druhé
vyučovací skupině se tak děti ze „školky“ mohou učit hře na zobcovou flétnu v pondělí v čase 15:30 – 16:15 hod.
Pokud nám to epidemiologická situace
dovolí, zahájíme výuku 1. února 2021.
Studium je určené pro děti od 5 do 7 let a je vhodné i pro žáky přípravné třídy ZŠ. Bližší informace na tel.: 720 978 708.
Přejeme všem šťastné vykročení do nového roku 2021 a především pevné zdraví
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TJ SOKOL
ZEMŘEL
JAN
DŘEVOJÁNEK
Dne 30. listopadu 2020 zemřel ve věku
66 let pan Jan Dřevojánek. Opustil nás
tak nejen poctivý a obětavý člověk, dobrý kamarád, ale i starosta želechovického
Sokola.
Honza byl po celý život velmi aktivní a
věnoval mnoho vlastního volného času
do práce s mládeží. Proslulé byly zejména
jeho střelecké soutěže. Nebál se vzít na
sebe i náročný úkol vedení a organizace
celého spolku. Svým aktivním přístupem
a nápady se tak snažil posouvat tuto činnost stále kupředu a podpořit tak i společenské dění v naší obci. V poslední době
byla jeho velkým snem obnova turistického oddílu. Bohužel mu není dovoleno
v jeho díle nadále pokračovat, avšak jeho
píle, cílevědomost a víra v dosažení cílů je
velkou inspirací a závazkem pro nás, kteří
v jeho práci budeme pokračovat.
Honzo, bylo nám ctí s Tebou spolupracovat. Čest Tvojí památce!
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Želechovice nad Dřevnicí
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MYSLIVCI V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ
kteří neodlétají do teplých krajin a zůstávají
přes zimu u nás v přírodě. Budeme se těšit
na první zpěv, který nám zazní začátkem
ledna, a to od Sýkory koňadry. Každý z nás
může přikrmováním do ptačích krmítek
přispět k překonání zimy zpěvného ptactva
v blízkosti našich obydlí.
Dovolte mi, abych Vám jménem mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnici
popřál do nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody, hodně úspěchů jak
v pracovním životě tak, i osobním životě
a ještě jednou Vám a Vašim rodinám přeji,
ať jste v příštím roce zdraví.
Ing. Valko Marián
Myslivecký spolek
Želechovice nad Dřevnicí

Vážení spoluobčané, dovolte, mi na přelomu roku 2019 a 2020, abych Vás stručně
informoval o dění v našem mysliveckém
spolku. V době, kdy starý rok pomalu končí a nový čeká na svůj začátek a kdy všichni
žijeme v očekávání, že bude lepší, klidnější
a hlavně, že se konečně zbavíme pandemie
v podobě šíření viru s označením COVID
2019.
Rovněž chod a činnost našeho mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnici velice ovlivnila výše uvedená pandemie a s tím
také související opatření COVID 19 vydané
vládou České republiky. I přesto, že někteří
naši členové byli pozitivní na test COVID 19
nedošlo k tomu, že by volně žijící zvěř v přírodě byla ochuzená o péčí ze strany našeho
mysliveckého spolku. Omezení v souvislosti s opatřením COVID 2019 nezapříčinilo
v průběhu léta a podzimu letošního roku
tomu, aby nedošlo k doplnění našich zá-

sobáren na zimu kvalitním lučním senem.
Jak jste si možná všimli v letošním roce byla
enormně vysoká úroda na stromech dub,
buk a v lese je pod těmito stromy spousta
žaludů a bukvic. Přestože v lese v letošním
roce bylo dostatečné množství přirozeného krmiva, došlo ze strany našeho spolku
k zajištění kvalitního krmiva ve formě ovsa,
ječmene, kukuřice a pšenice k zimnímu přikrmování zvěře.
Dále došlo k zajištění dostatečného
množství kvalitního slaného lízu, aby hlavně
u spárkaté zvěře došlo k podpoře trávicího
ústrojí. Zajištěním slaného lízu přispějeme
také k tomu, že srnčí zvěř nebude vyhledávat sůl v blízkostí pozemních komunikací
a sníží se tak riziko střetu vozidel se zvěří.
Dále došlo k zajištění dostatečného množství plev z čističky obilí, kde potravu najde
jak drobná zvěř, tak také malý zpěvaví ptáci,

ROBINSONKY V COVIDU
Na začátku chci poděkovat naším příznivcům, přátelům a známým, také obci Želechovice nad Dřevnicí za finanční dar a popřát všem
lidem dobré vůle šťastné Vánoční Svátky a šťastný Nový rok bez pandemie a chaosu.
Situace v pandemii není příznivá, nicméně my to nevzdáváme a jedeme dál. Válčíme, jak se dá, dělali jsme si seno, uspořádali jsme
aukci, abychom získali nějaké finanční prostředky.
Naše aktivity v letošním roce se ohraničily jen na aktivity s koňmi, tábory, dny na
ranči a hippoterapii. Nově nás navštívila i dětská skupina ze Zlína a stálí pomocníci
z Horizontu v rámci terapii prací.
Na sv. Mikuláše jsme měli focení s našimi koníky. Letos jen pro kroužkové děti,
příští rok plánujeme foceni nabídnout i pro veřejnost.
Rok, který dobíhá, byl velmi skromný, všechny naplánované akce pro veřejnost
jsme museli zrušit. Velmi citlivě zaznamenáváme strach a obavy z pandemie. Doufáme, že vše brzy pomine a život se zase naplní naději pro lepší zítřky.
Na závěr chci vás pozvat na krmení našich zvířat na štědrý den od 12 – 13 hod.
Je to každoroční tradice u nás na ranči. Můžete přinést našim svěřencům mrkev,
jablka, suchý chleba. Budeme se na vás těšit.
Za Robinsonky, o. s. Halina Bílková předsedkyně spolku.
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HASIČI ŽELECHOVICE
Z důvodu vládních opatření se činnost sboru bohužel omezila pouze na nutné úkony, což jsou především hasičské výjezdy. Od minulého vydání zpravodaje jsme ovšem nikde nebyli potřeba, takže probíhá
jen údržba výstroje a výzbroje. Vkládáme zde tedy
alespoň důležité informace v souvislosti s topnou
sezónou.

Druh paliva
Výkon
spotřebiče

Prevence vzniku požáru komínu
Topná sezóna je na začátku a hasiči po celé republice museli už vyjíždět k několika požárům komínů.
Hořící saze způsobují velmi vysoké teploty a požár se
tak snadno může rozšířit například od střechy domu.

Činnost
Celoroční
provoz
čištění

do 50 kW

Pevné
Sezónní provoz

3x

Plynné

3x

1x

kontrola

1x

1x

1x

výběr

1x

1x

1x

S příchodem topné sezóny si SDH Želechovice
nad Dřevnicí dovoluje upozornit obyvatele obce
na povinnosti s tím spojené. Jedná se o povinnosti
na úseku požární ochrany
při provozování komínu,
kouřovodu a spotřebičů
paliv. Jak ukládá právní
předpis č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně „Každý
si musí počínat tak, aby
při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku
požáru“.
Z toho vyplývá, že každý občan si musí před
uvedením
spotřebiče
do provozu nutně provést
revizi spalinové cesty. Revizi spalinové cesty je dále
nutné provádět v případech změny druhu paliva
připojeného spotřebiče,
před výměnou nebo no-

2x

Kapalné

vou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru
nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním
technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů a revizním technikem spalinových cest.
O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty vydává odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu. Dovolujeme si upozornit občany, že tato
zpráva je při požáru topidel a komínů příslušníkem
zjištujícím příčinu vzniku požáru vyžadována a kontrolována.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání
pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění
spotřebiče paliv za období jednoho roku
Na základě toho žádáme všechny občany, aby
předcházeli vzniku požáru a pokud revizi komínu ještě neprovedli, ať tak učiní co nejdříve.
za SDH Želechovice
Veronika Zichová a Petr Hrazdira
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SHRNUTÍ ČINNOSTI 2020
Vážení spoluobčané,
končí rok 2020, tak mi dovolte, abych Vás
seznámil s činností SDH Želechovice Paseky
za tento, pro všechny zvláštní, rok. Koronavirus ovlivnil i náš sbor, ale i tak jsme se snažili
toho co nejvíce stihnout.
Kulturní akce začal, jako pokaždé, únorový dětský karneval následovaný maškarním
plesem pro dospělé. Obě tyto akce se těší
velkému zájmu lidí, a i tento rok tomu nebylo
jinak. V letních měsících jsme provozovali letní výčep, v červenci jsme uspořádali zábavu,
která se ale kvůli špatnému počasí musela
přesunout na náš sál. V září následoval Pasecký kotlík neboli gulášfest. I tato akce láká
spoustu lidí, nejinak tomu bylo i letos.
Léto se pro nás nese ve znamení hasičských
soutěží. I když byla tato sezóna ochuzena
o dva závody, tak jsme si zaběhali na čtyřech
soutěžích Grand Prix 8. okrsku. Cíl byl jasný,
zapomenout na loňské čtvrté místo a opět
se zapojit do boje o celkové vítězství. To se
málem podařilo a skončili jsme na celkovém
druhém místě, za týmem bratrů ze Želechovic. Vyzdvihnout musím výkon především
na naší domácí soutěži Memoriálu Vlastislava Ševčíka, kde jsme nikomu nedali šanci
a s přehledem zvítězili. Náš sbor se může
chlubit i velmi početnou základnou mladých
hasičů. Týmy starších i mladých žáků po celý
rok podávaly krásné výkony. Odměnou jim
byly poháry za několik pódiových umístění.
Velice mě těší, že máme i početnou přípravku. Za starost a práci s mladými hasiči patří
velké poděkování Robertu Chmelovi, jehož
práce s dětmi je příkladná.
Naší prací je samozřejmě i být připraveni
na pomoc spoluobčanům při živelných či
jiných pohromách. Letos v říjnu jsme pomáhali, po dlouhých deštích, s různými pracemi.

Rok
2020
je
za námi. Pro všechny
z nás to byl rok těžký,
takže nezbývá než
Vám popřát, aby rok
2021 byl po všech
stránkách lepší. Zároveň chci poděkovat
všem členům i nečlenům za práci spojenou s chodem našeho
sboru.

Za SDH Želechovice
Paseky
Martin Rakušan,
starosta sboru
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
PEČETI OBCE ŽELECHOVICE
Již mnoho bylo v minulosti v našem
zpravodaji uvedeno o současném
obecním znaku a významu jednotlivých symbolů. Kromě toho jsme však
za starých časů mívali i vlastní pečeti
a k nim se váže celá řada zajímavostí.
Pečeti v minulosti vlastnili především králové a šlechta, později také
města a nakonec menší obce. Pečetidla, neboli typáře, byla většinou
zhotovena ze železa a pouze znak
byl vyryt do mosazné destičky. Tyto
matrice se otiskovaly do roztaveného
pečetního vosku, ve starších dobách
barvy bílé či černé, od 18. století pak
zejména červené. Protože se jednalo
o prostředek k potvrzování důležitých
úředních dokumentů, mohli je užívat
jménem obce pouze rychtáři (v našem kraji zvaní fojtové), purkmistři
a konšelé (dnes bychom řekli zastupitelé). Pečetidla proto byla uchovávána v uzamčené truhlici. Fojtové a později starostové však často mívali ještě
pečeti osobní, které navíc se svým
podpisem k dokumentům připojovali. Obce na Podřevnicku začaly tyto
prostředky využívat většinou v 17.
a 18. století a vyrytá symbolika bývala
poměrně často obdobou znaků. Setkáváme se tak s vyobrazením světců
a světic, náboženských symbolů (křížů, kalichů), zemědělského nářadí,
domácích zvířat (častým byl například
kůň či kohout), stromů a rostlin. Obce
s výjimečnou a významnou stavbou ji
sem samozřejmě přednostně rovněž
umisťovaly. Sem patří i naše Želechovice (západní polovina) s vyobrazením kostela. V době, kdy obecní znaky
a pečeti vznikaly, nebyla dodržována
přísná heraldická pravidla, mnohé
jsou tak dílem lidové tvořivosti a byť
již dnes neznáme přesné okolnosti jejich původu ani jejich autory, byly jejich podoby schváleny zeměpanskými úřady a obce je již nadále nesměly
samovolně měnit.
Poměrně přesně známe podobu
pečeti zlínské poloviny Želechovic,

kterou na stránkách Podřevnicka
z roku 1947 popsal Jaroslav Žíla. Jednalo se o kulatou formu s průměrem
vnější kružnice 2,3 cm. Hlavním symbolem, jak již bylo řečeno, je kostel.
Avšak zde začíná záhada. Vyobrazení
chrámu vůbec neodpovídá současné
podobě. Pečeť nacházíme na archiváliích z roku 1777, předpokládáme
však, že původ znaku je spíše již z první poloviny 18. století. Je tedy podoba
kostela jen zjednodušeným symbolem nebo by mohla alespoň přibližně
odpovídat původní gotické stavbě
před rokem 1737, kterou z žádného
jiného zdroje, vyobrazení ani dobového popisu již neznáme? To je zatím
a možná již provždy nezodpovězenou
otázkou. Farní kostel sv. Petra a Pavla
je zde zobrazen z jižní strany, tedy
od dnešního hřbitova. Z boku vidíme
dveře a pouze dvě okna, což by odpovídalo předpokládané skutečnosti, že
původní chrám byl menší a presbytář
(kněžiště) byl dostavěn až později při
barokní úpravě. Velká věž zde není
zakončena špičatou střechou, avšak
v jisté podobě je tady naznačena
i menší vížka, snad se známým kohoutem v horní části. Na východním
vrcholu hřebene pak nalezneme stylizovaný kříž. Po obvodu pečeti můžeme číst zřetelný nápis: „POCTIWA
OBEC ZELICHOWSK“. Název je tedy
z úsporných důvodů mírně zkrácen,
což bylo naprosto běžné. Nicméně
je to další doklad, že v označení naší
obce se v průběhu staletí opakovaně zaměňovala písmena „E“ a „I“, tedy
„Želechovice“ x „Želichovice.“
Východní – vizovická polovina obce
měla pečeť jinou. Uprostřed stál jelen
šesterák a kolem něj nápis: „PECET OB.
ZELICHVIC.“ Původ tohoto symbolu již
dnes přesně neznáme, avšak je to opět
jeden z paradoxů v dlouhé a spletité
minulosti naší obce. Předpokládáme
totiž, že gotický kostel u nás postavili
cisterciáci z vizovického kláštera. Ten
později zanikl a po poměrně chaotic-

kých změnách po skončení Třicetileté
války naše farnost ztratila samostatnost a stala se filiálkou spadající pod
Zlín. Proto je kostel na pečeti západní poloviny obce, byť samozřejmě
od prvopočátku stojí na pravém – východním břehu Obůrku.
Dnes již je doba pečetí, vosků a typářů nenávratně ztracena v dávné
minulosti. Byla nahrazena nejprve gumovými razítky či později elektronickými podpisy. Pouze na historických
listinách tak můžeme obdivovat ruční
práci zapomenutých rytců a domýšlet
události, které je vedly k vyobrazení
jednotlivých symbolů. Neboť i svědky, kteří znávali původní podobu našeho kostela či slýchávali příběh, díky
němuž právě jelen šesterák vstoupil
do jednoho ze znaků obce, již také
přikryla clona dávných časů.
Pavel HURTA

Použitá literatura:
ŽÍLA, J.: Pečeti obcí na Podřevnicku.
Podřevnicko, str. 32-36, roč. III, č. 2.
1947
ŽÍLA, J.: Trochu heraldiky. Podřevnicko, str. 4-8, roč. IV, č. 1. 1947
SMOLKOVÁ, M.: Dějiny obce Želechovice do roku 1848. Olomouc. 1957
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI LISTOPAD - PROSINEC 2020
Marie Elšíková
Vlastimil Svozil
Miroslav Špendlík
Milojko Ticháček
Marie Šťastová
Ludmila Buráňová
Jarmila Orlíková
Pavel Janečka

93 let
92 let
91 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Stanislava Krajčová
Mojmír Žilka
Svatopluk Hrnčiřík
Zdeňka Šaratová
Věra Červinková
Josef Velecký
Lenka Pivodová

70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Upozornění: Kdo si nepřeje být uváděn v rubrice jubilanti, nahlaste svůj nesouhlas na obecním úřadě.

AKCE V OBCI
31. 12. 2020

svoz papíru

obec

leden

tříkrálová sbírka

obec

svoz plastů

obec

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce

oú

svoz papíru

obec

svoz plastů

obec

4. 1. 2021

PONDĚLÍ

20. 1. 2021

15:00

28. 1. 2021
1. 2. 2021

PONDĚLÍ

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2021
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

6. 1.

20. 1.

3. 2.

17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

14. 4.

28. 4.

12. 5.

26. 5.

9. 6.

23. 6.

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

1. 9.

15. 9.

29. 9.

13. 10.

27. 10.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

21. 6.

19. 7.

svoz 1× za 2 týdny ve STŘEDU

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

4. 1.

1. 2.

1. 3.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU

28. 1.

Mobilní svozy
Nebezpečný odpad

25. 3.

29. 3.

26. 4.

24. 5.

16. 8.

1× MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ

20. 5.

15. 7.

9. 9.

4. 11.

30. 12.

1× ZA 2 MĚSÍCE - Svoz papíru v letošním roce ve vybrané ČTVRTKY

17. 4.

12. 6.
17. 4.

4. 9.

30. 10.
4. 9.
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