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na období prázdnin a letních
dovolených
jsme
naplánovali
realizaci
dlouho
očekávaných
dopravně bezpečnostních úprav
u základní školy. Přes počáteční potíže
s hledáním dotačních zdrojů na tuto
akci a jednou zrušené výběrové řízení
z důvodu nejistoty financování, se
nám podařilo vysoutěžit dodavatele
stavby, který zahájí práce začátkem
měsíce července 2018. Ty budou
spočívat v uspořádání automobilové
dopravy,
vytvoření
záchytných
parkovišť mimo školní areál, nových
parkovacích míst u školy, rozšíření
příjezdové
cesty
a
vytvoření
okružního prostoru pro zastavení
a vysazení dětí. Spolu s úpravami pro
řidiče vznikne nový chodník pro pěší
podél budovy školy, který se napojí
na stávající přístupové chodníky
od školního hřiště a od ul. 4. května.
Prostranství před hlavním vchodem
školy bude pro dopravu uzavřeno
a bude zde vybudována klidová zóna
pro děti, které čekají na odvoz domů
po skončení různých mimoškolních
aktivit, v těchto místech bude rovněž

umístěn přístřešek pro kola. Úpravou
projde i zastávka pod školou, kde se
zvětší nástupní plocha a vymění se
stávající plechový přístřešek. Na závěr
proběhnou terénní a sadové úpravy,
snahou je vytvořit dostatečnou
izolační zeleň od hlavní silnice. V další
etapě se počítá s vybudováním
chodníku směrem k obci Lípa.
Vážení občané, přeji Vám pěkné
léto, s dostatkem vláhy, odpočinku
a příjemných zážitků.

Michal Špendlík, starosta obce
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijalo na svém 22. veřejném zasedání
dne 29. 5. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 22.
veřejného zasedání.
Usnesení 2./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu JUDr. Pavlu Paprčkovou a Radka Šarmana a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad
Dřevnicí schválilo výběr nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavební práce
„Řešení dopravy a parkovaní u ZŠ II.“ a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ALPINE Bau
CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 02604795 za nabídkovou cenu 10 997 906 Kč bez
DPH.
Usnesení 4./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavební
práce „ZTV - lokalita Lysá BI 1.“ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem RYBÁRIK, s.r.o.,
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ 25598643 za nabídkovou cenu 5 480 655, 38 Kč bez DPH.
Usnesení 5.1./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice

nad Dřevnicí schválilo záměr uzavření krátkodobého úvěru
na financování investice „ZTV – lokalita Lysá BI 1“ do výše
6 000 000 Kč.
Usnesení 5.2./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jmenovalo hodnotící komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Uzavření
krátkodobého úvěru na financování investice „ZTV – lokalita
Lysá BI1““ ve složení Michal Špendlík, Luděk Vajdák, Stanislav
Pištěk a náhradníci Vlastislav Švrček, Radek Šarman a pověřilo
radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 6./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018 dle
přílohy č. 5 zápisu.
Usnesení 7./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo 2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu obce pro rok 2018. Poskytnutí provozního příspěvku Základní škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. 80 000 Kč
na navýšení odpisů pro rok 2018 po předání rekonstrukce
části budovy ZŠ pro potřeby MŠ a dále poskytnutí provozního příspěvku Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o.
ve výši 77 395 Kč na pořízení podlahového mycího stroje.
Usnesení 8./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo změnu sídla Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ: 72 038 501, z původního sídla ul.
Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí na nové
sídlo – ulice 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
s účinností od 1. 9. 2018.
Usnesení 9.1./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Želechovice nad Dřevnicí – Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ: 72 038 501,

adresa ulice Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí s příspěvkovou organizací Základní škola Želechovice
nad Dřevnicí, p. o., adresa ul. 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 00 839 337, s účinností od 01.01.2019.
Usnesení 9.2./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo, že přejímající organizací příspěvkové
organizace Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ:
72 038 501, se sídlem Podřevnická 405, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí je příspěvková organizace Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ: 00 839 337, se sídlem ul. 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, na kterou s účinností od 01. 01. 2019 přejdou veškerá práva, závazky a majetek
Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o., nový název
organizace bude Základní a Mateřská škola Želechovice nad
Dřevnicí, p. o.
Usnesení 9.3./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo financování nákladů souvisejících
se sloučením příspěvkové organizace Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p.o., IČ: 72 038 501, se sídlem ul.
Podřevnická 405, Želechovice nad Dřevnicí s příspěvkovou
organizací Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ:
00 839 337, se sídlem 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí do výše
100 000 Kč.
Usnesení 10./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo Směrnici pro nakládání s osobními
údaji nabývá účinnosti a platnosti dne 30.05.2018.
Usnesení 11./22ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo uzavření dohody o zániku závazku
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx xxx.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 71.
zasedání dne 23. 4. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 71. schůze.
Usnesení 2./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce pracovníka obce, zápis tvoří přílohu zápisu č. 2.
Usnesení 3./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila výzvu představenstvu a výzvu dozorčí radě
VaK Zlín, k podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu
Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a agrární
komoře ČR sp.zn. Rsp 415/17 ze dne 16.2.2018 a přehodnocení postupu při vedení určovací žaloby u Okresního soudu
v Olomouci a výzvu ke svolání valné hromady a informování akcionářů, výzva tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.
č. 847, cca 23 m2, nacházející se v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila vypracování
posouzení z hlediska bezpečnosti dopravy stávajících architektonických studií a vypracování optimální dopravní
varianty na projekt „Želechovice nad Dřevnicí – rekonstrukce centra obce – ul. 4. května“ od Atelier malých okružních
křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02
Pardubice, IČ 15014886 za cenu 119 220 Kč bez DPH, dle
cenové nabídky, která tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 6./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí zápis z jednání ve věci návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK, kterého se zúčastnil
starosta obce a zástupci z krajského úřadu ZK z oddělení
územního plánování dne 17. 4. 2018.
Usnesení 7./70RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila vypracování konzultační zprávy ke studii oslunění a
hlukového posouzení v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
železnice Otrokovice – Vizovice na území obce Želechovice
nad Dřevnicí od K FAKTOR, Na Kohoutě 792/11, 400 10 Ústí
nad Labem, IČ 28743423 za cenu 16 650 Kč bez DPH.
Usnesení 8./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na
pozemcích p. č. 223/1, 229/7 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11

Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem
pozemku a xxx xxx jako stavebníky vodovodní a plynové
přípojky ke stavbě na pozemku p. č. 229/5, za úplatu ve výši
500 Kč.
Usnesení 9./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila záměr vypracování úpravy architektonické
studie v lokalitě Pod Stráží.
Usnesení 10./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila záměr vypracování projektové dokumentace
na projekt pro stavební povolení v lokalitě Pod Stráží v návaznosti na architektonickou zastavující studii.
Usnesení 11./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila záměr prověření stávající kanalizace na ulici 4.
května.
Usnesení 12./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 1040006496/003 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 463165/7,165/8, 231/2, 233/2, 234/25, 237/2, 237/3, a
252, v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, AGAS, úprava VN a NN“ mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení 13./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení břemene na
pozemku p. č. 1758/3 v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro
stavbu plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka
pro RD manželů Zichových na pozemku p. č. 2224/15“ mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a GasNet, s.r.o. Klíšská
940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, za jednorázovou úplatu 3 000 Kč.
Usnesení 14./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí
dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH Želechovice
nad Dřevnicí, Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IĆ 65792394 na jednorázovou dotaci použitou na
rozšíření řidičského průkazu o skupinu „C“ pro člena sboru řidiče zásahové cisterny ve výši 8 000 Kč.
Usnesení 15./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad

Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání akce „ Želechovický Pinkal – 2.
ročník „, termín konání akce 26.04.2018 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 16./71RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila navýšení ceny za 2 kusy košů na
basketbal včetně dodání a montáže u firmy Venský z Přerova za cenu 47 760 Kč vč. DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 72.
zasedání dne 21. 5. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 72. schůze.
Usnesení 2./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila provedení auditu Základní školy
Želechovice nad Dřevnicí, p. o. v termínu od 30.07.2018 do
02.08.2018 za cenu 20 000 Kč a Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí, p. o. v termínu 6. – 8. 8. 2018 za cenu 30 000
Kč auditorem ing. Gitou Štolfovou, Školní 6911, 765 02 Otrokovice.
Usnesení 3./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila uzavření dodatku č. 1. k dohodě
o úhradě nákladů mezi Základní školou Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. a Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí, p. o. s účinností od 01.09.2018, dodatek tvoří přílohu č.
3.zápisu.
Usnesení 4./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválení
sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, p. o., IČ :
72 038 501, se sídlem ul. Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, a Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ: 00 839 337, se sídlem ul. 4. května 336, 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, přičemž přejímající organizací
bude Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, p. o., IČ 00
839 337, se sídlem ul. Podřevnická 336, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 5./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila navýšení odpisového plánu 2018
Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o., dle přílohy
č. 4 zápisu.
Usnesení 6./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřev-
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nicí projednala a schválila navýšení odpisového plánu 2018
Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. dle přílohy
č. 5 zápisu.
Usnesení 7./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku
dovybavení nábytku Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u Ladislav Zicha truhlářství, Osvobození 473. 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, za cenu 129 500 Kč bez DPH.
Usnesení 8. /72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila přerušení provozu Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. po dobu letních prázdnin
od 23.07.2018 do 31.08.2018.
Usnesení 9./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila finanční dar pro členy a místopředsedy volebních komisí pro Doplňující volby do Senátu
parlamentu ČR v květnu 2018 ve výši 500 Kč / osobu.
Usnesení 10./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila záměr zadání vypracování znaleckého posudku na pozemek p. č. 2169/5 k. ú, Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 11./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila provedení mostních prohlídek u MSS-projekt, s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 praha 4
– Michle, IČ 26849836, provozovna: Žerotínova 992, 755 01
Vsetín, za cenu 11 253 Kč vč. DPH.
Usnesení 12./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na zadání projektu na rekonstrukci mostu Z88 u MSS-projekt, s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 praha 4 – Michle,
IČ 26849836, provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, za
cenu 299 000 Kč bez DPH. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 9.
Usnesení 13./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenové nabídky a schválila objednávku
zpracovaní projektu modernizace a rozšíření vodovodu Paseky u V - projekt, Ing. Petra Vyorala, Nám. T. G. M. 2433, 760
01 Zlín, IČ 61407721 za cenu 148 900 Kč.
Usnesení 14./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala záležitost opravy kanalizace v majetku VaK
Zlín na ulici Osvobození před číslem popisným 357 a pověřila starostu jednáním s VaK Zlín a. s. a provozovatelem
kanalizace Moravskou vodárenskou a. s. prověřením průchodnosti kanalizační stoky na ulici Osvobození.
Usnesení 15./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p.
č. 847, ostatní plocha, silnice, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí,
o výměře 2,5 m x 8 m, v místě dle nákresu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a YTAK 05 s.r.o., Paseky 647, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 05537355. Jedná se o povolení provozování letní zahrádky na vypůjčené části pozemku
za těchto podmínek: Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018. Provozní doba restaurační zahrádky se stanoví od 11:00 hodin do 22:00 hodin, po
ukončení provozní doby a v noci musí být nábytek uklizen
a zahrádka musí být řádně označena tak, aby byla viditelná
z důvodu prevence dopravní kolize. Výpůjčitel je povinen
udržovat a řádně uklízet prostor restaurační zahrádky i jejího bezprostředního okolí. Při prvním porušení těchto podmínek bude vyzván k nápravě, při dalším porušení bude
výpůjčka ihned ukončena.
Usnesení 16./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila vyvěšení záměru prodeje části
pozemku 237/2, o výměře cca 27 m2 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí o výměře 27 m2 pro žadatele E.ON Česká republika, s. .r. o.
Usnesení 17./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce schválit výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavební práce „Řešení dopravy a parkovaní
u ZŠ II.“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13,
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795
za nabídkovou cenu 10 997 906 Kč bez DPH.
Usnesení 18./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria
– nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou
zakázku na stavební práce „ZTV - lokalita Lysá BI 1.“ pověřila
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ
25598643 za nabídkovou cenu 5 480 655, 38 Kč bez DPH.
Usnesení 19./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Pravda o vodě, sídlo Na Drahách 247, 739
25 Sviadnov, IČ 06925316 ve výši 15 000 Kč
Usnesení 20./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřev-

nicí schválila úhradu nákladů na dopravu ve výši do 15 000
Kč pro Místní skupinu Českého červeného kříže a Klub seniorů Paseky Želechovice nad Dřevnicí z rozpočtu obce –
v souvislosti se zájezdem do Hradce nad Moravicí a okolí,
který se uskutečnil 13. června 2018.
Usnesení 21./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí
dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Oblastním spolkem ČČK Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 00426326 na
pořádání jednorázové akce „Slavnostní ukončení činnosti
zdravotního kroužku 2018“, která se bude konat v měsíci
červnu 2018 ve výši 6 000 Kč.
Usnesení 22./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a SDH Želechovice nad Dřevnicí a SDH Želechovice nad Dřevnicí, Podřevnická 405, 763 11 Želechovic nad Dřevnicí IČ 65792394 na pořádání jednorázové
akce „Kácení máje a májová veselice“, termín konání akce
26.05.2018 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 23./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Robinsonky , o. s. Středová 4786, 760 05
Zlín, IČ 02422131 na pořádání jednorázové akce „Beseda
s domorodci Želechovických Pasek“, datum konání akce
08.05.2018 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 24./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace Komunitní škole T.R.N.K.A.
z. s., a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Komunitní školou T.R.N.K.A., Vysoké Pole 278, 763 25 Vysoké Pole,
IČ 22909257 na pořádání jednorázové akce „Ej lásko, lásko
– koncert cimbálové muziky Cyril v sokolovně“, termín akce
25.05.2018 ve výši 6 000 Kč.
Usnesení 25./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí
jednorázové dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, Želechovice 48, IČ 44119259 na pořádání jednorázové akce „Dětský
den“, termín konání akce 10.06.2018 ve výši 7 000 Kč.
Usnesení 26./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila žádost o poskytnutí finanční podpory pro STROP o. p. s., Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, IČ
26590620, formou finančního daru ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 27./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila žádost o poskytnutí finanční podpory dopravních služeb imobilních občanů obce
pro HANDICAP Zlín, z. s., Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČ
46277633 formou finančního daru ve výši 15 000 Kč.
Usnesení 28./72RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila vyřazení části knižního fondu dle
revize v počtu 1 603 kusů, provedené městskou knihovnou
ve Slušovicích a knihy byly nabídnuty k odkupu občanům
jako vyřazený knižní fond za částku 5 Kč / kus
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 73.
zasedání dne 11. 6. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 73. schůze.
Usnesení 2./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila objednávku na vyhodnocení
sondy a návrh dalšího postupu řešení vlhkosti v suterénu
Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u Centroprojekt GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541,
za cenu do 35 000 Kč bez DPH.
Usnesení 3./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na
části pozemků p. č. 1998/1, 2020/5 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., K
majáku 5001, 761 023 Zlín jako stavebníkem rekonstrukce
„SILNICE III/49020: Želechovice – Provodov, Silniční těleso“
na části pozemků p. č. 1998/1, 2020/5.
Usnesení 4./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku
na vybudování oplocení u Mateřské školy Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. u Miroslav Dolina Zámečnictví, Želechovice nad Dřevnicí 612, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
15247651, za cenu 13 100 Kč bez DPH.
Usnesení 5.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila úhradu za prezentaci obce Ing. Janu Zeťkovi, Region, vydavatel, Zádveřice 257, 763 12 Vizovice, IČ

18753701 za účelem spolupráce při obsahovém a ekonomickém zajištění knihy Kolo na vsi ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 5.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila úhradu za prezentaci obce Ing. Janu Zeťkovi, Region, vydavatel, Zádveřice 257, 763 12 Vizovice, IČ
18753701 za účelem spolupráce při obsahovém a ekonomickém zajištění knihy Vojáci, zajatci, legionáři ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 6./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost občanky ve věci
vedení vodovodu na ulici Přílucká v obci Želechovice nad
Dřevnicí.
Usnesení 7./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala žádost občana a schválila záměr úpravy
místa na Pasekách na pozemku p. č. 2454 k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 8.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.3./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 9./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové
ceny na veřejnou zakázku na „Řešení dopravy a parkování
u ZŠ II. – stavební dozor a BOZP“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Ing. Josef
Pivoda, Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204
za cenu 159 720 Kč bez DPH.
Usnesení 10./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové
ceny na veřejnou zakázku na „Řešení dopravy a parkování
u ZŠ II. – stavební dozor a BOZP“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Ing. Josef
Pivoda, Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204
za cenu 87 120 Kč bez DPH.
Usnesení 11./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek od Domova pro seniory Lukov, p. o.
Usnesení 12./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SRP při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SRP při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 65340248, na jednorázovou akci „Zahradní
slavnost“, termín konání akce 22.06.2018, ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 13./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SRP při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SRP při
ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 65340248, na jednorázovou akci
„Letní tábor pro žáky ZŠ“, termín konání akce 02.07.2018 –
13.07.2018, ve výši 6 000 Kč.
Usnesení 14./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH Paseky, Paseky 264, 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou akci „Pohádkový les na Pasekách“, termín konání akce
23.06.2018, ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 15.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice, z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrem pro
rodinu Vizovice. z. s., Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice I.“, toto se bude konat v termínu od 09. –
13.07.2018, ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 15.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice, z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrem
pro rodinu Vizovice. z. s., Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice II.“, toto se bude konat v termínu od 20.
– 24.08.2018, ve výši 10 000 Kč.
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ZPRAVODAJ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY

Za krásného letního počasí proběhlo v neděli 17.
června slavnostní otevření nově vybudované naučné
stezky Želechovice nad Dřevnicí. Zájemci všech generací se sešli u první cedule ve středu obce a absolvovali
odpočinkovou procházku po devítikilometrovém okruhu se zajímavým povídáním k jednotlivým zastavením.
Kdo se zúčastnil, jistě nelitoval, protože kromě času
stráveného v přírodě a příjemné společnosti se mohl
dozvědět mnohé o naší pestré přírodě, historii, významných rodácích, navštívit místa důležitých událostí
a pokochat se při dobré viditelnosti sám či pomocí připraveného dalekohledu výhledy na věnec Hostýnských
a Vizovických vrchů. Procházka byla rovněž zpestřena
zastávkami pro odpočinek a občerstvení u staré Sousedíkovy chalupy (zejména výborná buchta paní domácí
zůstane dlouho ve vzpomínkách účastníků) i opékáním
špekáčků na střelnici.
Po roce a půl práce nadšených dobrovolníků tak
vzniká dílo, které jistě zpříjemní trávení volného času
Želechovjanům i řadě návštěvníků z okolí. Deset panelů věnujících se jednotlivým tématům současně rozšíří
obzory těm, kdo budou mít zájem se něco dozvědět.
Vždyť znát svůj domov by mělo být samozřejmostí pro
každého z nás.
Ještě jednou bych na tomto místě rád poděkoval
všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
naučné stezky. Jejich jména zazněla u třetího zastavení na
Stráži. Jak již jsem zmínil, mám radost, že prakticky všechny práce byly dílem Želechovjanů. A nebylo toho málo,
od přípravy, vyznačení a úpravy trasy přes zhotovení
jednotlivých panelů a brožurek se všemi obrázky, mapami, fotografiemi, texty až po jejich grafické zpracování, vyrobení dřevěných konstrukcí a jejich zabudování
do terénu. Další poděkování pak patří těm, kdo připravili nedělní procházku a podíleli se na propagaci akce,
zajištění občerstvení, zapojili se do komentáře a především všem, kdo přišli a ve slavnostní atmosféře to vše
prožili s námi. A pochopitelně velké díky zastupitelům
a vedení obce za převzetí záštity a financování celého
projektu.
U prvního zastavení je schránka s barevnými brožurkami popisujícími ve zkrácené podobě celou naučnou
stezku a rovněž letáčky skřítka Želechovjánka s dětskou

soutěží. Tyto materiály budeme průběžně doplňovat
a jsou určeny pro místní i
návštěvníky naší obce.
Na závěr článku dovolte
krátké osobní sdělení. Protože jsem se od počátku
účastnil přípravy naučné
stezky, měl jsem možnost
se setkat (a mnohé poprvé poznat) s celou řadu
zajímavých lidí. Jsem tedy
velice vděčný za nadšení
těch, kteří ve svém volném
čase byli ochotni dělat
něco užitečného pro společnost. Každé setkání této
skupinky pro mne bylo velmi obohacující, stejně jako
návštěvy v rodinách potomků našich významných
rodáků, kteří jsou na cedulích připomenuti. Uvědomil jsem si to také při nedělní procházce. Ten, kdo
přišel, může dosvědčit, že celé to odpoledne proběhlo
skutečně v mimořádně příjemné a přátelské atmosféře, kdy si lidé měli možnost povykládat, seznámit se a
prožít společně něco pěkného napříč všemi generacemi, což je v dnešní době velmi důležité. Koneckonců i k
tomu všemu je naučná stezka určena.
A mám velmi dobrý pocit z toho, že to, co jsme prožili jak při přípravě stezky, tak při nedělní procházce,
dokazuje, že v Želechovicích stále žijí dobří lidé. Díky
Bohu za to!
Pavel HURTA

NOVÉ KNIHY
V těchto dnech vychází kniha Jana Zeťka Kolo na
vsi, zachycující historii cyklistiky na Podřevnicku za
posledních sto let a autorovy cesty na bicyklu po
českých zemích i po Evropě. Píše se v ní např. o želechovických cyklistech Jaroslavu Sábovi a Milanu
Kulíškovi.
V tisku je zároveň další autorova práce Vojáci, za-

jatci, legionáři, připravovaná ke stému výročí ukončení 1. světové války. Vychází z autentických zápisků
mužů z našeho okolí, kteří byli nuceni se tohoto konfliktu zúčastnit.
Obě knihy jsou vydány za podpory Obce Želechovice nad Dřevnicí.
Svatava Kučíková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 5. KVĚTNA 2018
V sobotu 5. května 2018 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Přivítáno bylo celkem 6 dětí: Daniel Pařenica, Martin Žákovič, Jakub Svoboda, Jindřich Pospíšil, Julie Linciano
a Mia Konečná. Rodiče převzali z rukou starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 1 000 Kč, který obec
poskytla novým občánkům. Dále děkujeme dětem ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí – souboru Válašek,
pod vedením paní učitelky Drábkové za kulturní vystoupení při této akci. Fotografovala paní Šarmanová.

Daniel Pařenica s rodiči

Martin Žákovič s maminkou

Julie Linciano s rodiči

Jakub Svoboda s rodiči a sestřičkou

Jindřich Pospíšil s maminkou a bratříčkem

Mia Konečná s rodiči
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NOC KOSTELŮ 25. KVĚTNA 2018
Výstup na kostelní věž, varhanní koncert
dvanáctiletého umělce Teodora z Lužkovic,
pásmo scholy a scholičky nebo prohlídka
kostela s historickým výkladem? To vše jste
mohli zažít 25.05.2018 v Želechovickém kostele, kde letos poprvé proběhla Noc kostelů.
Byl zde jak prostor pro ztišení, zapálení svíčky za rodinu, za přátele, tak různé aktivity v
podobě tvoření křížku z korálků, kvíz pro děti
i dospělé, vyprávění o historických a architektonických zajímavostech kostela či psaní
Želechovické bible. Před kostelem byl pro
účastníky připraven teplý čaj, koláčky a drobnosti na památku. Kdo vydržel až do konce
programu, mohl položit jakoukoli otázku
našemu novému panu faráři, otci Pavlu Martinkovi. Tak jsme se například dozvěděli, jak
se stal knězem. Moc a moc děkujeme všem,
kdo se jakkoliv zapojil a stejně tak všem, kteří
přišli mezi nás.
Marta Sýkorová

FARNÍ TÁBORÁK, VODNÍ BITVY A VŮBEC HEZKÉ ODPOLEDNE
Přestože hlásili na čtvrtek 21. 6. odpoledne
bouřky a vichřice, nenechali jsme se zastrašit. Nejprve jsme poděkovali za celý uplynulý školní rok při mši svaté a potom jsme
se přesunuli na farní zahradu, kde už začali
tatínkové připravovat oheň. Špekáčky nám
byly ukradeny zlými vodními loupežníky. Ti
po nás házeli balonky s vodou. Každý, kdo
mohl, vydal se s lupiči bojovat a vzápětí už
bylo možno opékat vydobyté špekáčky. My
všichni jsme byli také opékáni - sluníčkem,
naštěstí jsme ale měli ještě zásobu balonků
s vodou a pravidelně jsme se osvěžovali. Holky v čele s Táničkou si zřídili maskérský koutek, kluci se věnovali spíš vodním bitvám,
dospěláci si povídali a pan farář s každým

něco prohodil. Během večera byla pro všechny možnost
se zapojit ještě do vesmírné hry. V kosmických lodích sbírali naši kosmonauti hvězdný prach, který si za odměnu
mohli po hře sníst (nebojte, byly to jen sladkosti zabalené
do alobalu). Na závěr nám otec Pavel požehnal a vyslal nás
na prázdniny. Děkujeme panu faráři za špekáčky a za to,
že ho máme, Marušce Motýlové se sestrou za výborné koláčky a Žaludkovým za zmrzliny! A stejně tak patří velký
dík těm, kteří přišli - za pomoc s chystáním a za krásné odpoledne, a těm, kdo přijít nemohli kvůli nemoci a jiným
překážkám – byli jsme v duchu s vámi.
Marta Sýkorová
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SKAUTI

V minulém čísle jsem slíbila prozradit, co
za tajnou akci jsme v dubnu ještě měli. Jednalo
se o společný výlet členů oddílu s rodiči, sourozenci, dalšími rodinnými příslušníky (včetně čtyřnohých) a kamarády. Tradiční dubnový skautský
cíl - Památník Ivančena v Beskydech (mohylu
připomínající zastřelení pěti skautů za odboj
během 2. světové války a symbol odboje proti
jakékoliv nesvobodě) – jsme letos vyměnili za cíl
bližší - Janovu horu u Vizovic. Brontosauři nám
v březnu „prošlapali“ cestu, takže jsme šli „na jisto“. Opekli jsme špekáčky, zahráli hru a vydali se
pěší procházkou domů. Sluníčko pálilo. Naštěstí
jsme cestou měli naplánováno několik zastávek
u převážně lesních studánek.
V půlce května se nám sešly hned dvě akce.
Irbisové si uspořádali putovní výpravu přes Luhačovice a Malenisko a ve Fryštáku byly Závody
světlušek a vlčat. Irbisové přežili všichni a naše
smíšená šestičlenná družina (místo původních
dvou samostatných čtyřčlenných) obsadila krásné dělené páté místo. Blahopřejeme. Irbisové
prý příště půjdou dál a výsledky na závodech
prý budou příště ještě lepší.
Další víkend měly výpravu Rebelky. Měla název Jumangi a byla velmi povedená. Opravdu
při ní prožívaly tu známou deskovou hru a jako
vyvrcholení si na další schůzce pustily i celý film.
Část oddílu si poslední květnový víkend zopakovala loňskou vodáckou výpravu. Všechno bylo
trošku jinak než vloni a proběhlo k všeobecné
spokojenosti (i počasí jim letos přálo více).
Původně v květnu plánovaná společná výprava Rebelek, Brontosaurů a Bobříků se nakonec
uskutečnila druhý červnový víkend. Byla také
ve Fryštáku a jejím cílem bylo sblížit Bobříky se
zbytkem oddílu a ukázat jim táborový režim.
Bobříků byla přesila, ale myslím, že cíl vyšel.
Přesně v polovině měsíce nastala jedna velmi
významná událost v životě oddílu – sedm Rebelek složilo svůj skautský slib. Staly se tak plnohodnotně a natrvalo skautkami. Máme z toho
ohromnou radost a opravdu moc gratulujeme.
Předposlední červnový víkend je naplánovaná společná putovní výprava Rebelek a Irbisů
a na poslední školní den závěrečný táborák, ale
obě akce jsou v době psaní ještě budoucností.
A pak už tábor …
Tentokrát bylo akcí tolik a fotek, že by bylo
škoda se dlouze rozepisovat, když jedna povedená fotka řekne více než tisíc slov. Takže mé krátké
shrnutí berte spíše jako popisky k fotografiím.
Přeji Vám příjemný začátek léta, vydařenou
dovolenou a koncem léta se těším, až se s Vámi
podělím o zážitky z tábora.
Za skautský oddíl Nika
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
příteli, známému, rodinnému příslušníku či komukoli
na blízku udělá nevolno,
pocítí bolesti nebo dušnost,
dostane křeče nebo omdlí.
Jak se zachovat v takových
situacích, které nás mohou
potkat?

McDonald‘s Cup 2018
Letos poprvé naše škola ve spolupráci s FK Lužkovice a za podpory obce Želechovice pořádala okrskové kolo ve fotbalové soutěži McDonalďs Cup 2018.
Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 – 11
let každý rok a hraje se téměř na 4 tisících základních
školách České republiky. Letošní ročník je už v pořadí dvacátý první.
Do této výjimečné fotbalové soutěže jsme přihlásili mladší i starší žáky, a to rekordních 31 chlapců a 3
děvčata. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů z 5
základních škol (ZŠ Želechovice, ZŠ Kvítková, ZŠ M.
Alše, ZŠ Slušovice, ZŠ Církevní).
Všichni naši hráči zaslouží velké poděkování
za vzornou reprezentaci školy, snahu a bojovnost
po celé utkání. Ale tu největší pochvalu si zaslouží
naši nejmenší a nejmladší hráči, kteří vytvořili družstvo pouze z prvního ročníku. Absolutní nováčci se
srdnatě a často rvali o každý metr na hřišti. Tento fotbalový svátek si děti opravdu moc užily.
Děkuji svým kolegům Michalu Cholkovi a Karlu
Dolinovi za skvělou spolupráci při organizaci celého
turnaje a trenérské vedení družstev, manželům Michalčíkovým za sponzorské dary, panu Radimu Masaříkovi za pomoc při úklidu areálu a majiteli Pizzerie
ViTo Tomáši Gajdošíkovi.
Michaela Bařinová
PRVNÍ POMOC umíme dát i my
Každý z nás se dostane do situace, kdy se jeho

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO OXFORDU

TY TO ZVLÁDNEŠ! A taky
že jo. Naše děti milují zážitky a my máme skvělé děti.
Ten perfektní záklon hlavy,
střep v ruce, bezvědomí,
krvácení…to všechno už
umí ošetřit i naše děti ze
školní družiny. Ví, že dobře
připraveného nic nezaskočí.
Díky zážitkové První pomoci
Nanečisto a úžasným lektorkám Martině a Kláře, které poutavou formou připravují programy pro děti, umíme zachránit život.
Našim malým záchranářům GRATULUJEME!
PINKAL - 2. ROČNÍK DĚTSKÝ BADMINTONOVÝ
TURNAJ DRUŽSTEV

V sobotu 12. 5. 2018 přilákal do tělocvičny základní školy všechny příznivce dětského badmintonu 2. ročník badmintonového turnaje, který dostal
výstižný název „Pinkal“.
V úvodu turnaje byli oceněni nejlepší hráči série
pěti turnajů „RAKEŤÁKA“. Odměnou pro hráče byly krásné poháry a medaile.
Sobotní turnaj jsme tentokrát pojali úplně jinak. Vítězství
bylo až na druhém místě, důležitá byla spolupráce, vzájemná
podpora, ale také taktika, kterou
hráči zvolili. Bojovala proti sobě
tříčlenná družstva, badmintonové sety probíhaly formou štafety.
Hráči se mezi sebou pravidelně
střídali. Hra byla plná napětí,
zvratů, každý získaný míček byl
důležitý pro celkový výsledek
celého družstva. Turnaj byl odměnou a zajímavým zpestřením
pro všechny hráče, kteří se pravidelně účastnili všech turnajů.
Děti se zaslouženě radovaly
nejenom z medailí, ale také z nových přátelství, která vznikala
během celé série turnajů.
Zapsala: Bronislava Babíková

Hello. How are you? a spoustu dalších frází měla
možnost denně slýchat skupina našich žáků během
pobytu ve Velké Británii. Konktrétně 22 žáků ze 7.
až 9. ročníku se zúčastnilo studijně poznávacího
zájezdu do Oxfordu. Intenzivní studium angličtiny
vedené rodilými mluvčími, pobyt v hostitelských
rodinách, výlety po památkách v okolí, univerzitní
prostředí a rušné ulice Oxfordu. To vše bylo nezapomenutelným zážitkem. Míst, která jsme navštívili,
bylo opravdu hodně. Slavná Christ Church College
a univerzitní knihovna v Oxfordu, prehistorický Stonehenge, populární lázeňské město Bath, malebné
vesničky v Cotswolds či středověký hrad Warwick.
Historii a kulturní dědictví lidstva jsme obdivovali v oxfordských muzeích, automobilové veterány
v Motoring Museum, vývoj módy ve Fashion Museum s ojedinělou možností vyzkoušení historických
kostýmů. Poslední den patřil Londýnu, jehož prohlídku jsme zakončili vyhlídkovou atrakcí London
Eye a plavbou lodí po Temži k O2 aréně, kde nás již
očekávali naši milí řidiči. Cesta domů byla dlouhá,
ale plná doznívajících zážitků z anglického prostředí,
školy, vřelého přijetí hostitelských rodin a našel se
i prostor pro opakování nově osvojené slovní zásoby
a poznatků z anglických reálií.
Cestování umožňuje praktické využití anglického jazyka v cizojazyčném prostředí a je nenahraditelnou zkušeností a motivací k dalšímu studiu.
Poznávání jiných kultur a odlišností rozšiřuje obzory
a vybavuje nás větší mírou tolerance a pochopení.
Zároveň nám pomáhá více se identifikovat s rodnou zemí a v neposlední řadě posiluje dovednosti
nezbytné pro komunikaci a pobyt v zahraničí. Naši
žáci zvládli vše na jedničku a společně jsme v Anglii
prožili přínosný a nezapomenutelný týden.
Martina Kovářová
ŠKOLA V PŘÍRODĚ VELKÉ KARLOVICE,
HOTEL GALÍK
Letos jsme opět vyrazili do přírody. Třídy 1. A, 1.
B a druhá třída se v termínu 14.5.2018 – 18.5.2018
zúčastnily školy v přírodě ve Velkých Karlovicích.
Na tento pětidenní pobyt odjelo 55 dětí, 4 pedagogové a 1 asistentka. V překrásných lesích kolem
Javorníků jsme stavěli domečky skřítkům, hráli různé hry, šli jsme na rozhlednu Miloňová (cestou bylo
poznávání spousty kytiček a stromů), hledali jsme
poklad a našli jsme ho. První den nám počasí přálo
a se sluníčkem to bylo moc hezké. Měli jsme také diskotéku a skvělý karneval. Naše soutěživé děti se také
s velkým elánem účastnily vědomostní soutěže AZ
kvíz. Měli jsme také výuku zdravovědy a kamarádům
jsme obvazovali vymyšlená zranění. V úterý odpole-
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dne nás ale dostihlo deštivé počasí, proto jsme využili hotelových salonků a měli jsme hravé vyučování,
čtení pohádek a různé hádanky, luštili jsme křížovku a zazpívali jsme si spoustu oblíbených písniček
s panem učitelem, který je skvělý kytarista. Večer
na nás čekala pohádka. Ve čtvrtek jsme zorganizovali táborák a opékali špekáčky. Večer jsme statečně
zvládli stezku odvahy, a protože na cestu nám svítila kouzelná neonová světýlka a svíčky, vůbec jsme
se nebáli, i když za rohem houkalo nějaké strašidlo.
No a v pátek jsme se po snídani sbalili a hurá domů!
Naše společné zážitky a hry nám pomohly utužit kamarádství a stmelit třídy. Pobyt uprostřed přírody je
nenahraditelnou formou jejího poznání.
Mgr. Radka Stodůlková, Mgr. Eva Pekařová,
Mgr. Lucia Čapková

ve škole moc nepotkají, vytváří se nová kamarádství.
Děti zjišťují, kdo má stejné zájmy, s kým se dobře
povídá, s kým je legrace, kdo je přítel do nepohody.
Jsme rády, že máme možnost vyjet mimo školní
prostředí a učit se hrou, poznávat se navzájem. Odměnou pro nás je, když vidíme, jak se děti zapojují,
baví je to a těší se na další školu v přírodě.
Mgr. Ludmila Němcová

TŘEŤÁCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ – 21. – 25.5.2018
Na konci května se uskutečnila dlouho očekávaná akce – škola v přírodě v Koryčanech. Děti velice
prožívaly přípravu, řešily, jaké to bude, co tam budeme dělat, s kým budou na pokoji, jestli bude stezka
odvahy,… Již během roku jsme se s paní učitelkou
Dolanskou snažily podporovat vztahy mezi „áčkem“
a „béčkem“, zapojovaly děti do společných aktivit.
Škola v přírodě byla vyvrcholením celého působení. Děti samozřejmě získávaly poznatky o přírodě,
poznávaly stromy, rostliny, učily se lasovat, házely
sekerkou, podívaly se ke koním, vyzkoušely si nové
hry, psaly si pobytový deník a byla i noční stezka.
Kromě těchto
naukových
a dovednostních aktivit
má
pobyt
vždy
jiný
bonus. A to
rozvoj sociálních kompetencí. Děti
si vyzkouší
fungovat bez
rodičů, překonat nesnáze,
večerní
smutky, sníst
špagety jiné
než od maminky. Taktéž
se poznávají
v jiných situacích, dostanou se k sobě
děti, které se

Valachů zaujímala práce se dřevem. A tu si všichni
vyzkoušeli u samotného mistra řezbáře pana Ladislava Boráka, který děti pustil ke své práci. Všichni
jsme také zjistili, kde se nachází tajemné Karlovské
jezero a jakou pověstí je opředen známý vrch Soláň. Významným zjištěním byla i skutečnost, že se /
sice po nezbytném dohadování / umíme domluvit
a připravit zábavný večerní program pro všechny
spolužáky a dospělé.
Zapsala Ivana Petrová, TU IV. A

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – VELKÉ KARLOVICE, IV. A – 21.
– 25.5.2018
Za poznáním života lidí rázovitého Valašska vyjela
třída IV. A v posledním květnovém týdnu.
Na místě žáci zjistili, že krajina kolem Velkých
Karlovic je velmi kopcovitá a dostat se na určitá
cílová místa dá hodně námahy. Zjistili také, že lidé
tady žili velmi prostě, že významné místo v životě

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V týdnu od 11. do 15. 6. 2018 třída IV. B vyrazila
na pobyt v přírodním prostředí Chřibů – do Koryčan.
V průběhu pobytu měli žáci možnost doplnit si
učivo praktickým poznáváním rostlin i živočichů
v parku, lese i na hřišti. Především ale mohli poznat
své spolužáky v jiných situacích, než zažívají ve školních lavicích. Naučili se být více samostatní, spolupracovat a pomáhat si navzájem. Učili se i jiným než
běžným školním dovednostem a zažili spolu situace,
které by jinak v běžné výuce nezažili. Zážitků bylo
dostatek a celý pobyt včetně počasí se vydařil.

Stříbrný věnec
Ve čtvrtek 21. 6. se vybraní žáci z třetích tříd účastnili
48. ročníku plavecké soutěže Stříbrný věnec ve Zlíně. Letos byla účast opravdu hojná a konkurence 270 soupeřů
našim plavcům připravila nelehký boj. Soupeřili v disciplínách znak, prsa, kraul a štafeta. Nejvíce se zadařilo Terezce
Sloukové, která se proplavala v disciplíně prsa mezi nejlepších šest plavkyň. Samotné finále bylo velmi vyrovnané, ale Terka zabojovala a podařilo se jí získat krásné 2.
místo. Moc jí gratulujeme a ostatním plavcům děkujeme
za snahu a vynaložené úsilí při reprezentaci naší školy.
Mgr. Michaela Dolanská
„VIDA! TO JSEM NEVĚDĚL…“
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě
Bermudského trojúhelníku, to vše objevovaly naše
děti v Brně - v zábavním vědeckém parku VIDA!
Na ploše téměř 5000 m2 jsme si prohlíželi a zkoumali skoro 170 interaktivních exponátů. Ale pozor,
tady se prostě exponátů dotýkat musíte. Jednoznačně zážitek, který nadchne.
Všem dětem patří pochvala za velmi pěkné chování po celý den.
Michaela Bařinová, Hana Marková
a Lukáš Kollarčík
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ZAHRADNÍ SLAVNOST ZŠ

dávala účastníkům akce, ti, kteří ochutnali,
moc chválili. Nově byly vystaveny i výkresy
žáků školy na plotě školní zahrady a byl zde
i pro oživení zábavy fotokoutek. Počasí nás
letos v tento den trochu zaskočilo náhlým
ochlazením, ale hlavní bylo, že nepršelo a tak
se dalo občerstvit, grilovat, opékat špekáčky,
skákat na nafouknutém velkém hradě nebo

V pátek 22. června
2018 se v areálu školní zahrady a školního
atria Základní školy Želechovice nad
Dřevnicí konala tradiční akce s názvem
„Zahradní slavnost
aneb ukončení školního roku 2017/2018“.
Organizátory byli členové SRPŠ při Základní škole Želechovice
nad Dřevnicí ve spolupráci se Základní
školou a Obcí Želechovice nad Dřevni-

cí, letos již po páté. Smyslem této aktivity je
nejen se rozloučit se školním rokem, ale také
uspořádat vzájemné setkání dětí, žáků, rodičů, prarodičů, učitelů a dalších pracovníků
školy. Vše začalo po 16. hodině. Na úvod promluvila k přítomným ředitelka Základní školy
Jarmila Machalíčková a pak již následovala
vystoupení dětí z MŠ, souboru Valášek, žáků
ZUŠ Morava a některých žáků z 1. stupně ZŠ.
Všichni se moc pěkně připravili a přítomné
diváky mile pobavili. Jednotlivá vystoupení
uváděla paní učitelka Ludmila Němcová, celou akci ozvučil Ivo Thurner ze ZUŠ Morava.
Každý rok je na této akci nějaká novinka, letos
se předvedla děvčata z kroužku vaření pod
vedením paní učitelky Jany Hrubé a napekla
dobroty, které pak za symbolickou cenu pro-

se vyřádit na dětském hřišti ve školní zahradě, skvělé bylo i malovaní na obličej, které je
u dětí velmi oblíbené. Rodiče mohli posedět
v klidném prostředí školní zahrady. Touto
cestou bychom rádi poděkovali pedagogům,
kteří s dětmi připravili program a zaměstnancům školní kuchyně za pomoc při přípravě
občerstvení. Výtěžek z prodeje občerstvení

bude použit na činnost SRP, které podporuje
školní i mimoškolní aktivity žáků. Zahradní
slavnost se uskuteční opět i za rok, budeme
se těšit na další již šestý ročník. Děkujeme
touto cestou všem, kteří se podíleli na organizaci této tradiční akce na konci školního
roku.
Jitka Klásková
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V závěru školního roku se žáci ZUŠ Morava
představili na veřejných vystoupeních, jejichž
vrcholem byl II. ročník celostátní přehlídky základních uměleckých škol ZUŠ OPEN. Již nyní pro
Vás připravujeme podobnou akci ve veřejném

prostoru v Želechovicích na podzim 2018.
Veřejnost i noví zájemci o studium se seznámili
s organizací hudební výuky a našimi učebnami
během Týdne otevřených dveří na začátku června. Máme radost, že nově přihlášení žáci opět

rozšíří naše hudební řady a budou tak s námi i
nadále podporovat kulturní život v obci. Přejeme
všem krásné slunečné léto a hodně odpočinku.
Těšíme se na Vás opět v září v prostorách ZŠ Želechovice.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, KROUŽEK MLADÝ ZDRAVOTNÍK A JAK PROBÍHAL
I v letošním roce se nám podařilo zorganizovat
kroužek Mladý zdravotník. Zpočátku se zdálo, že
nebude u dětí o tento kroužek zájem. Pak se ale
za pomoci Základní školy v Želechovicích nad
Dřevnicí našla početná skupina dětí, zejména
z prvních tříd. Proto jsme se dohodli s vychovatelkou ŠD a skupinku dětí rozdělili tak, aby navrhované termíny vyhovovaly rodičům a jejich
dětem. Současně tedy probíhaly dva kroužky
Mladého zdravotníka. Jeden pod záštitou základní školy, druhý jsem vedla já, členka Českého
červeného kříže místní skupiny Želechovice nad
Dřevnicí. A o něm bych se zde chtěla zmínit.
Od ledna 2018 jsem se každé pondělí setkávala v prostorách ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
se skupinkou 10 dětí. Většina jich byla z 1.stupně ZŠ. Z toho 5 dětí bylo z prvních tříd. Další jen
o trochu starší. Většina dětí se setkala s tímto
kroužkem poprvé. Proto jsem se snažila základy
laické první pomoci přizpůsobit jejich věku a vě-

domostem. A jak náš kroužek probíhal? S dětmi
jsme si povídali o situacích, které mohou ohrozit
člověka na zdraví a jak správně postupovat. Znalosti jsme se snažili osvojit formou her, kvízů, nejrůznějších pracovních listů, tak, aby to bylo pro
děti zábavné. Mladí zdravotníci si na sobě navzájem zkoušeli různé obvazové techniky, transport
raněného, jak se zachovat, když například najdou zraněného kamaráda v parku v bezvědomí.
Děti byly zvídavé a snaživé a odnášejí si cenné
informace a vědomosti o laické první pomoci.
V rámci kroužku Mladý zdravotník se budeme
setkávat ve stejný den i v příštím školním roce.
Pravděpodobně od začátku prosince či ledna.
Takže pokud by vaše děti měly zájem, budu ráda,
když se připojí.
Poslední setkání v letošním školním roce se
uskutečnilo v pondělí 18.6.2018. Bylo netradiční,
slavnostnější, s menším pohoštěním, dárky pro
děti, malováním na obličej. Tímto bych chtěla

poděkovat OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí
a místnímu ČČK za finanční příspěvek na občerstvení a dárky. A rovněž ČČK Zlín za věcné dary
s tématikou první pomoci.
Jsem ráda, že jsem mohla dětem, které o to
měly zájem, předat vědomosti o poskytování
první pomoci. Ty jsou někdy v životě velmi cenné. A za celou místní skupinu ČČK v Želechovicích nad Dřevnicí přeji všem pěkné a ve zdraví
prožité letní prázdniny. Pavlína Novotná, členka
místní skupiny ČČK Želechovice nad Dřevnicí,
tel.: 776 687 244
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - ZPRÁVIČKY
Závěr školního roku 2017-2018 v mateřské škole
Projekt děti a kniha
Konec jara jsme v naší mateřské škole zahájili
projektem Děti a kniha. V rámci této akce se děti se-

známily blíže s knihou O pejskovi a kočičce formou
tvořivě - pohybových dovedností.

Do aktivit byly zapojeny i babičky našich dětí, které četly pohádku. Tímto jim ještě jednou děkujeme
za milou spolupráci, která přinesla radost oběma
stranám.

Spolupráce s místním hasičským sborem
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TJ SOKOL - DĚTSKÝ DEN 10. ČERVNA 2018
V neděli 10. června 2018 TJ Sokol Želechovice
uspořádala v areálu pod sokolovnou tradiční Dětský
den plný her a překvapení.
O zahájení programu se postaraly děti z Mateřské
školky a oddílu aerobiku Sokola.
Pro děti všech věkových kategorií byl připraven
velmi oblíbený cyklo závod, kdy se závodilo nejen
na kolech, ale i na odrážedlech a koloběžkách. Letos
poprvé byla závodní dráha obohacena i o překážky,
které museli závodníci překonat. Všem dětem se to
povedlo, tudíž odměna nikoho neminula, a to v podobě medaile, diplomu a věcné ceny. Po celou dobu
Dětského dne probíhaly dovednostní hry a soutěže,
které připravilo Centrum pro rodinu Vizovice, ale
o které se přímo na místě postarali žáci ze Základní školy Želechovice společně s paní ředitelkou.
Ve spolupráci s místními členkami Českého červeného kříže byla připravena rovněž praktická ukázka
první pomoci. Kromě toho všeho si děti mohly zaskákat na trampolíně, k dispozici byl i velký a malý
skákací hrad. Nejen pro fanoušky motoristického
sportu byla k nahlédnutí a k vyzkoušení, jaké to je
sedět za volantem „závodničky“, tři reálná závodní
auta. Na závěr povedeného dne byl zásah mladých
hasičů z SDH Želechovice osvěžením, a to nejen pro
děti. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.
Doufáme, že se Dětský den všem líbil a věříme, že
se nám společně podaří tuto již tradiční akci uspořádat i v příštích letech.
TJ Sokol děkuje Obci Želechovice nad Dřevnicí,
Centru pro rodinu Vizovice, Cyklo ELEM p. Macíkovi,
P.D. Cyklo s.r.o. p. Čekalovi, Cykloservis Zlín prodej
a opravna elektrokol p. Musilovi, Řeznictví Dvořák Že-

lechovice p. Dvořákovi, Brambůrky Jana p. Ševčíkovi,
p. Spilkovi, kteří podpořili uskutečnění této akce.
Poděkování patří zejména Markétě Krajčové
za moderování akce, také ZŠ Želechovice, MŠ Želechovice, členům ČČK Želechovice, SDH Želechovice,

Rally klub Paseky o.s., p. Červenkovi za pomoc a obohacení programu. A také děkuji všem obětavým členům TJ Sokol, kteří se na přípravě akce podíleli.
Veronika Bednaříková,
Tělocvičná jednota Sokol Želechovice

ROZLOUČENÍ S RANÍČKEM 20. ČERVNA 2018
Školní rok utekl jako voda a zanedlouho začnou
prázdniny. Svou prázdninovou odmlku bude mít
i Raníček (Klub maminek), který probíhal v místní
základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí. Na
rozloučenou jsme si Raníček uspořádali netradičně, a to v „Rumovce“ na Pasekách, kde jsme si to

náramně užili. Hráli jsme si na hřišti, malovali jsme
křídama na zem, chystali jsme dříví na oheň a opékali jsme špekáčky. Na závěr si každá maminka
spolu se svým dítkem pomalovali látkovou tašku,
která jim zůstala, jako památka na naše společné
„raníčkování „.

Od července už budou středeční dopoledne patřit jiným letním radovánkam a my se budeme těšit
na brzké setkání v září.
Děkuji všem za pravidelnou účast a přeji Vám
krásné léto plné zážitků!!!
Markéta Krajčová
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SENIOŘI NA VÝLETĚ 13. ČERVNA 2018
Tak jako každý rok, tak i letos jsme MO ČČK Želechovice n/Dř. společně s klubem seniorů Paseky naplánovali a zorganizovali výlet, který byl velice pohodový.
Měli jsme trochu strach z těch veder, která letos nastala
tak brzy, avšak nahoře nás mají rádi a nám vyšlo počasí,
jak jsme si všichni přáli. Ochladilo se a my si výlet velice
užili.
Vyjeli jsme ve středu 13.06.2018 směrem na Hradec
nad Moravicí, kde jsme navštívili zámek, který se nachází na severovýchodním výběžku Nízkého Jeseníku
nad soutokem řeky Moravice a potoku Hradečná. První
zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny
11. století. Po jeho požáru v polovině 13. stol. započal
s velkorysou výstavbou nového gotického hradu král
Přemysl Otakar II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční, posléze barokní zámek a empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz.
Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž
a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku. Je znám jako důležité
kulturní centrum, kde se každoročně koná řada mimořádných akcí a těm již od roku 1962, vždy
v červnu, dominuje hudební interpretační
soutěž s mezinárodní účastí Beethovenův
Hradec.
Po prohlídce zámku, který se nám velice
líbil, jsme si v podzámčí dopřáli občerstvení většinou v podobě kávy a poté jsme se
vydali na další cestu, a to do Rýmařova, kde
jsme měli v hotelu Excelent zajištěný oběd.
Hotel Excelent provozuje i malý soukromý
pivovar, takže jsme ochutnali i zdejší mok
a někteří pěli chválu zejména na černé pivo,
které si dali.
Nedaleko Rýmařova v Jiříkově je Pradědova galerie u Halouzků, která byla naší
další zastávkou a ne ledajakou. Plocha celého areálu se rozkládá na ploše 8 ha v areálu
daňčí farmy. Mezi hlavní dominanty galerie
patří bezesporu největší socha „vládce Jeseníků“ děda Praděda v ČR, která je 10,4 m
vysoká a váží 15 tun. Další významnou částí
galerie je betlém, který obsahuje přes 250
ručně vyřezávaných figur v životní velikosti
a který se neustále rozrůstá. Za třetí unikát

v Pradědově galerii považuje Jiří Halouzka obří dřevěný obraz Pradědovy říše. Všechny tři zmíněné dominanty jsou zapsány v české Guinessově knize rekordů.
V každém sektoru je umístěna mluvící socha, která umí
podat výklad ke každé navštívené sekci nejen v češtině,
ale i v angličtině, němčině, polštině, francouzštině, ruštině a japonštině.
Samozřejmě, že jsme se při této prohlídce docela nachodili a chtělo to další občerstvení a to obstarala další
káva, kterou si s chutí skoro každý dal. A docela jsme si
vychutnali i posezení na krásných dřevěných lavicích,
které u Halouzků jsou samozřejmostí, tak jako všechno
z kvalitního dřeva.
A čekala nás poslední zastávka na našem výletě
v podobě Arboreta Makču Pikču u Paseky na Olomoucku, kterým je obří skalka na bývalé skládce. Rozsah a velikost nás ohromila. Stejně jako svahy Nízkého Jeseníku
je arboretum orientováno směrem na jihozápad a tím
je zajištěno unikátní klima, které chrání rostliny před
mrazem v zimě. Proto vznikl nápad vybudovat právě
zde unikátní biotop s rostlinami z celého světa. Arboretum nabízí pohled na více než 3200 druhů rostlin,

ROBINSONKY
Jaro U Robinsonek proběhlo docela
svižně se spoustou akci, jak pro děti, tak
rodiny, domorodce z Želechovických pasek a hendikepované lidi. Mimo jiné jsme
měly Den pro děti na ranči, který je vždy
plně obsazený, Den pro rodinu, kde jsme
byly mile překvapeny návštěvností, jde vidět, že je o takové akce zájem, že lidi rádi
jdou do přírody a děti za zvířaty. Vždy jsou
na těchto akcích koně a svezení, je možnost i čištění koní a sedlání. Další akcí byla
Beseda s Domorodci Želechovických pasek, kterou pořádáme každým rokem dne
8 května na státní svátek. Letos jsme měli
houslistku, která vítala příchozí návštěvníky a pánskou folkovou skupinu z Otrokovic, kteří nám zpříjemňovali slunečné
odpoledne. Vše bylo parádní až na malou
návštěvnost domorodců. Bylo nám to líto,
děláme to pro Vás v rámci sdružování a po-

třeby sdílení historie. Doufáme, že
příští rok se sejdeme v hojnějším
počtu. Milou návštěvou byli klienti
z Chráněného bydlení v Kroměříží.
Přišli k nám pěšky po Naučné stezce a moc se jim u nás líbilo. Měli připomínky, že bychom měli upravit
skalku, že je zarostená.:-) Také byly
u nás děti ze ZŠ Středová, které dopravil Handicap a děti z Církevní
ZŠ ze Zlína. V létě máme tábory jak
pobytové, tak příměstské a máme
ještě volné místa. Tož tolik. Mějte
krásné prázdniny a na konec léta
zase se ozveme. Robinsonky,o.s.
Nabídka příměstských i pobytových táborů 2018
Více zde: robinsonky.webnode.
cz/tabory-2017/tabory-2018/

které pocházejí z různých koutů světa. Jsou to většinou
země s podobným klimatem, jaké je u nás. K vidění jsou
zde rostliny pocházející ze zemí od Norska po Tasmánii. K tomu, aby tyto rostliny prospívaly, byla použita
sopečná hornina těžená nedaleko v lomech na úbočí
třetihorních sopek Nízkého Jeseníku. Jde o čedič, který má skvělé vlastnosti. Velmi dobře propouští vodu,
zároveň však zabraňuje vzlínání vláhy, i když se povrch
hodně zahřívá. Čedič tak pomohl přikrýt zbytky skládky
a stráň natočená ke slunci mohla ožít. A musíme přiznat, že ožila do krásy. Někteří si nakoupili sazeničky trvalek a skalniček. Nakonec jsme zdokumentovali krásu
arboreta společnou fotografií a vydali se na zpáteční
cestu domů.

Byl to velmi pěkný výlet, který se mohl konat díky
příspěvku Obecního úřadu v Želechovicích n/Dř., za což
děkujeme a také děkujeme organizátorkám celého zájezdu. Doufáme, že to nebyl zájezd poslední a proto se
těšíme na další setkání.
Jindřiška Hurtová
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HASIČI ŽELECHOVICE
Dále jsme se 26. května 2018 s našimi nejmladšími účastnili soutěže
na nedaleké Klečůvce, odkud jsme
si odvezli 4. místo. Také jsme byli pozváni, abychom předvedli ukázku požárního útoku na dětském dnu v naší
obci 10. června 2018. Toto osvěžení
udělalo radost všem přítomným přihlížejícím.
Kde nás můžete v nejbližší době
vidět?
Mimo soutěže v požárním útoku, kterých nás čeká více než dost,
se na nás můžete přijít podívat také
na dětský den v Lužkovicích, který
se koná v sobotu 30. června 2018.
Hned den následující naši nejmladší
připojí ruku k dílu při provádění tradiční pouťové dálkové dopravy vody
v naší obci.
Scházíme se pravidelně každý
pátek v 16:30 na zbrojnici (budova
mateřské školy před Lužkovicemi).
Pokud je ti 6-14 let a máš chuť se
naučit něco nového, neváhej a přijď
mezi nás.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů

Mladí hasiči
Pohárová soutěž v Újezdě
V sobotu 5. května 2018 jsme se s mladými hasiči vydali
na první letošní soutěž v požárním útoku, která se konala
v Újezdě u Valašských Klobouk. Začátek byl ohlášen na 10 h.
Vzhledem k nízkému počtu zúčastněných družstev, měl každý tým 2 pokusy. Některým se dařilo více, některým méně.
Pro nás byl bohužel k započtení pouze první z provedených
útoků a nakonec se naši nejmladší umístili na bramborové
pozici. Raritka a překvapení na závěr pro všechny přítomné
pak bylo provedení požárního útoku právě vedoucími zúčastněných týmů. Toto nikdo z přítomných, včetně samotných vedoucích, opravdu nečekal, ale pevně věřím, že jsme
si to všichni náramně užili.
Pouť Sv. Hostýn
V sobotu 28. dubna 2018 se část našeho sboru společně
s těmi nejmladšími, vydala na tradiční pouť na Sv. Hostýně.
Počasí z počátku příliš nepřálo a bylo chladno, ale v průběhu
dne se vše změnilo a bylo velice příjemně. Ještě před samotným řazením do průvodu jsme se občerstvili a děti využily
volného času k nákupu drobných suvenýrů. Po nástupu se
průvod pod vedením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané“ přesunul před baziliku
Nanebevzetí Panny Marie. Po oficiální části a mši svaté jsme
se přesunuli do místního pohostinství na oběd a poté na nedalekou rozhlednu k výhledu do okolí. V odpoledních hodinách jsme se vydali zpět na cestu k domovům.

Družstvo mužů
Jako tradičně byla první soutěží
ta okrsková, letos konaná v sobotu 12. května 2018 na Klečůvce. Začali jsme štafetou 4x100 m, po níž jsme obsadili
čtvrtou příčku. Po sečtení času s požárním útokem jsme
nakonec obsadili pěknou třetí příčku, první místo obsadily
Želechovické Paseky, druhé místo patřilo zaslouženě mužům z Jaroslavic.
O 14 dní později, tedy v sobotu 26. května 2018, se na klečůvském hřišti konala první klání ze seriálu soutěží Grand
Prix VIII. okrsku, na které se těší celý okrsek spolu s muži
z Ostraty. Letos však po dlouhé době bez našich žen, které
se neposkládaly, tak snad se jim podaří sestavit tým alespoň
na domácí soutěž. Ale zpět ke Klečůvce. Soutěž začala překonáním kladiny, po které následovala nízká bariéra, a navazoval na ni slalom. Poté jsme doběhli k pomocné základně,
kde jsme posbírali vše potřebné a utíkali jsme zpět po hřišti
ke sklopným terčům. Nakonec
náš výsledný čas stačil na nepopulární čtvrté místo.
V sobotu 9. června 2018
jsme se vydali na druhou soutěž GP, tentokrát do Ostraty,
kde na nás čekal náročný terén
ve žlebu a do kopce. Průběh
trati byl stejný jako v minulých
ročnících – start byl na asfaltové cestě v kopci, lehkým
slalomem jsme pokračovali
k pomocné základně pro vý-

zbroj, poté jsme po železném žebříku zdolali mírný kopeček
a rozeběhli jsme se buď ke stroji, nebo k terčům. Jediný tým,
který nás porazil, byli bratři z Pasek. Další výzvou jsou pro
nás 30. června Lužkovice.
Výjezdová jednotka
Ve středu 23. května 2018 jsme byli přivoláni k požáru
rodinného domu na ulici Nádražní, do kterého udeřil blesk.
Po domluvě s velitelem zásahu profesionálních hasičů jsme
natáhli jeden proud a oheň se naštěstí podařilo rychle dostat pod kontrolu. Naše jednotka zůstala na dohlídku místa
do nočních hodin.
Oženil se nám starosta
V sobotu 19. května 2018 se část sboru zúčastnila zatahování na svatbě našeho starosty bratra Petra Hrazdiry
a jeho snoubenky Petry Zapletalové. Své „ano“ si řekli krátce
před polednem v místním kostele sv. Petra a Pavla. Ihned
po obřadu museli novomanželé splnit několik zapeklitých
úkolů – přebalení miminka, rozštípnutí špalku, společnými
silami museli uhasit ničivý požár pomocí džberovky, a aby
toho nebylo málo, museli také rozluštit krimi případ. Vše
s přehledem zvládli na jedničku a my jim přejeme, aby se
jim minimálně tak dařilo i ve společném životě.
Májová veselice
V sobotu 26. května 2018 jsme stihli kromě zahájení soutěžní sezóny Grand Prix VIII. okrsku také připravit Májovou
veselici, kterou pořádáme ve spolupráci s Obcí Želechovice
nad Dřevnicí. Začátek se konal v 17 hodin na Střelnici a nutno podotknout, že letos zůstala naše májka po celý květen
bez povšimnutí vandalů na svém místě. Pro děti bylo připraveno několik soutěží a kolem 19. hodiny jsme společnými
silami májku pokáceli. Děti si poté mohly u ohniště opéct
špekáčky. Večerní nebe plné hvězd pak ozdobil krásný ohňostroj.
Pozvánky
Srdečně zveme všechny spoluobčany na tradiční pouťovou dálkovou dopravu vody na trase Pošta – Střelnice, která
se bude konat v neděli 1. července 2018 od 14 hodin.
Dále zveme všechny s předstihem na poslední kolo seriálu soutěží Grand Prix VIII. okrsku, které se bude konat v sobotu 11. srpna 2018 od 15 hodin na Střelnici.

Za SDH Želechovice nad Dřevnicí
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira
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HASIČI ŽELECHOVICE PASEKY
ZÁJEZD 6. A 7.KVĚTNA 2018
Jak se stalo již tradicí, vyrazila naše pasecká parta
opět na zájezd. Tentokrát směr Jižní Čechy. Po nezbytné prezentaci „občerstvení“ a kontrole řízků
jsme s dobrou náladou dorazili do prvního cíle, a to
do Tábora, muzea čokolády a marcipánu.
Obdivovali jsme výrobky z těchto surovin, ať už pohádkové bytosti, auta, kočáry, tak postavy z historie
i součastnosti v životních velikostech. Nezbytnou součástí byla ochutnávka a možnost zakoupení čokoládových suvenýrů. Před další zastávkou, kterou byl zámek
Orlík, jsme se ještě prošli po městě Písek. Zámek je postaven v nádherném prostředí s výhledem na přehradu.
Po prohlídce jsme již zamířili k penzionu ve Lhenicích, kde jsme měli domluvený nocleh. Po výborné
večeři a následné procházce po vesnici, jsme si zazpívali i zahráli stolní tenis a kulečník.
Ráno naše cesta pokračovala přes typickou jihočeskou vesničku Holašovice, která je zapsaná v Unescu. Odtud jsme zamířili do Krušlova na prohlídku
krásného vyřezávaného včelína.
Velmi krátkou zastávkou pro zpestření byly Hoštice u Volyně, které jsou nám všem dobře známé z trilogie „Slunce, seno,....“.
Ty jsme prostě nemohli minout.
Poslední štací bylo Muzeum voskových figurín
v Českém Krumlově. Většinu však uchvátilo město,
které je i přes velké množstí turistů, jedno z nejkrásnějších v republice.
Cesta zpět už tak veselá nebyla. Pokazil se nám autobus a museli jsme ho odstavit v Brně na čerpací stanici.
Volali jsme na asistenční službu, která má všude
reklamy, jak jsou ochotní a nenechají Vás na holičkách. Poslali nás slušně do háje, tak se do opravy
pustili naši chlapi sami. Velké poděkování za to patří
René Zichovi, Mirku Dolinovi a Drahošovi Kučerovi.
Domů jsme se dostali v úterý ve 04:30 hodin místo
plánovaných v pondělí 22:00. Nebýt těchto lidí, byli
bychom doma daleko později.
Dorazili jsme unaveni, ale šťastní, že to dobře dopadlo a taky plní zážitků.
Častová Lenka

POHÁDKOVÝ LES
SDH Želechovice-Paseky ve spolupráci s obcí
Želechovice nad Dřevnicí uspořádali v sobotu
23.6.2018 Pohádkový les v okolí tzv. „Rumovky“.
Přestože počasí nebylo zcela ideální, návštěvníky
neodradilo a pohádkovým lesem prošlo asi 130
dětí různého věku. V lese děti čekalo 11 stanovišť se
známými postavami z nejrůznějších pohádek jako
je např.Shrek, Ledové království, Krakonoš a další.
Zastavení na každém z nich obnášelo splnění úkolu, který byl zaslouženě odměněn. Za úspěšné projítí celé pohádkové trasy a nasbírání všech razítek
děti obdržely hlavní odměnu, a to špekáček, který

si poté opekly. V cíli na děti čekalo další vyžití, a to
skákací hrady, malování křídama na zem a chození na chůdech. Po skončení pohádkového lesa se
všechny postavy sešly na tanečním parketu a rozloučily se s dětmi společným tancováním.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným. Obci Želechovice nad Dřevnicí, SDH Želechovice- Paseky, sponzorům a všem dobrovolníkům,
kteří se na akci jakkoliv podíleli.
Velký dík patří i vám - návštěvníkům a těšíme se
na další úspěšné ročníky.
Markéta Krajčová
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
POVSTÁNÍ LIDU V ŽELECHOVICÍCH ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Ještě než budeme slavit sté výročí od konce 1. světové války a vzniku samostatného Československa,
připomeňme si jednu významnou
událost, která těmto slavným dnům
předcházela. Krátce již byly vzpomenuty tzv. „zelené kádry“, tedy
vojáci na dovolené, kteří se odmítali vrátit na frontu a bojovat za skomírající Rakousko-Uhersko. Rovněž
jsme zmínili jejich pronásledování
místním četnictvem. Málokde však
zajaté zběhy lid tak vehementně
bránil jako v Želechovicích. Protože
je to v těchto dnech právě 100 let
od oněch událostí, poslechněme si
tedy, jak na ně v časopise Podřevnicko vzpomínal kronikář, archeolog
a vlastivědný pracovník Jaroslav Žíla.
Již čtvrtý rok trvala prvá světová
válka. Utrpení rakouských národů
bylo veliké a netrpělivost z touhy
po svobodě vzrůstala den ode dne
rozhlodávajíc nezadržitelně armádu
Jeho Veličenstva, císaře. Zásobování
vojska v poli bylo nedostatečné a zázemí vázlo někde katastrofálně. Jaký
div, že deserce se vzmáhala a vojáci
na dovolené nevraceli se ke svým
praporům. Schovávali se, kde mohli.
Naše hory přijaly je mezi sebe a jako
tak často v minulosti poskytly útočiště pronásledovaným i rebelům.
V lesích vznikaly tzv.“zelené kádry“.
To byli vojáci desertéři, kteří ozbrojeni i strojními puškami byli připraveni se bránit. Četnictvo mělo plné
ruce práce s pátráním a vyšetřováním zběhů. Ty, které se jim podařilo
chytit, museli dopravit k útvarům,
k nimž patřili, aby s nimi bylo pak zavedeno řízení před vojenským soudem.
Dne 19. června 1918 vedli četníci dva spoutané vojáky a sice Jana
Lacinu z Lůžkovic a J. Čelůstku ze
želechovských pasek na zastávku
dráhy v Želechovicích. Když se to

lidé dozvěděli, shlukli se a podnikli
na ozbrojené četníky útok kamením, snažíce se spoutané osvobodit.
Za stálého spílání četníkům a žádání,
aby vojáci byli propuštěni, padly výstřely. Druhové zatčených, také vojáci, zaujali bojové postavení u lůžkovského mostu přes Dřevnici, kryjíce se
za mohutnými lipami, jež tam tehda
stály. Také četníci zaujali palebné
postavení. Výstřely z vojenské pušky byla zasažena četnická kasárna
v Želechovicích. Jeden z četníků
vystřelil do vzduchu. V zápětí na to
zasažen byl do ruky a zraněn četník
David z Bystřice p. H. Rozvášněný lid
tleskal k tomu a rozčilení změnilo se
rázem v jásot vítězů. Četníci stáhli se
do hostince k Bobalům a když přijel
vlak, odjeli se spoutanými k Otrokovicím. Velitel četnické stanice Kratochvil měl nyní plno úředních hlášení.
Telefonní a telegrafní linky
mezi Holešovem, Brnem a Vídní
nesly zprávy o povstání na Valašsku.
Hned druhý den přichází do Želechovic 105 vojáků, Maďarů a četnictvo o síle 50 mužů. V obci vytvořen stav, který měl všechny znaky
stanného práva. Všechny východy
z obce byly uzavřeny a na důležitých
místech postaveny hlídky. Jiné procházely v plné zbroji dědinou.
Kdo chtěl z obce odejít, musel mít
zvláštní legitimaci, vystavenou starostou obce a potvrzenou četnickou
stanicí. Po osmé hodině večerní nesměl nikdo vycházet z domu. Zatýkalo se a vyšetřovalo. V želechovské
škole ve II. poschodí byli zatčení
vězněni silnou vojenskou hlídkou.
Dne 21. června 1918 bylo 14 občanů odvezeno v poutech ke krajskému soudu v Uh. Hradišti. Pátrání
však pokračovalo dále, zatýkalo se
a vyšetřovalo. Provinilých přibývalo
a věznice krajského soudu v Uh. Hradišti se plnila. Rozechvění panovalo

v obyvatelstvu. Jak to vše dopadne?
Napětí vrcholilo. Za původce všeho
považován byl strážmistr Josef Kratochvil, kterému nemilosrdně vyhrožováno odvetou. Tak tomu také bylo,
neboť velitel četnické stanice J.Kratochvil, patrně pod tíhou obvinění
a hrozbami rozčileného lidu, který se
netajil již nadějemi na brzký, vítězný
konec války, se dne 23. června večer
zastřelil ze služební pušky.
Po jeho pohřbu zrušen byl výjimečný stav v obci a 26. června odešlo ze Želechovic vojsko i četnictvo
až na osm mužů, kteří měli za úkol
zesílit stráž pro Želechovice a okolí.
Z uvězněných v Uh. Hradišti byli někteří propuštěni, jiní si tam poseděli.
Ale svoboda klepala čím dál tím silněji na brány starého českého království, které po 300 letech otroctví
a politické nesvobody rýsovalo se
stále více a více v obnovené samostatné republice Československé.
Proto také likvidace celého povstání dála se již pod mocnými údery jednak vítězných spojeneckých
zbraní, jednak pod tušícími kroky
dějinné nemesis. Dne 10. a 11. července 1918 bylo 23 osob, obviněných z účasti a podpory vzpoury,
přivedeno z vězení krajského soudu
do místnosti Rolnické zádruhy v Uh.
Hradišti a tam soudcem Horou vyšetřováno a souzeno. Po napomenutí
byli všichni osvobozeni a propuštěni. Tak skončila poslední větší a massová rebelie Valachů na Podřevnicku proti mocným a utiskovatelům
ve staré rakouské monarchii
Pavel HURTA

Použitá literatura:
ŽÍLA, J.: Třicet let od povstání lidu v Želechovicích n. Dř., Podřevnicko, str. 8385. ročník IV., číslo 6. 1948

2018

ZPRAVODAJ

19

03

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI KVĚTEN - ČERVEN 2018
Ludmila Hrazdirová

96 let

Miroslava Staňková

75 let

Stanislav Žaludek

90 let

Jan Elšík

75 let

Alois Steidl

85 let

Marie Krajčová

70 let

Stanislav Kratochvíl

85 let

Marta Bučková

70 let

Marie Koudelková

85 let

Karla Mikačová

70 let

Zdeněk Nekvinda

80 let

Jaroslav Kužela

70 let

Miloslav Buráň

80 let

Alena Hrnčiříková

70 let

Milada Patáková

80 let

František Krajča

65 let

Věra Crhonková

75 let

Stanislav Mikel

65 let

Otakar Tichý

75 let

Ludmila Ševců

65 let

Jiřina Jurčáková

75 let

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

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR KONANÉ DNE 18.5. – 19.5.2018 A II. KOLO KONANÉ DNE 25.5.-26.5.2018
Výsledky hlasování: obvod: 78 – Zlín, obec: Želechovice nad Dřevnicí
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3

3

100,00

1 594

266

16,69

266

266

100,00

3

3

100,00

1 593

181

11,36

181

180

99,45

Kandidát

volební
strana

navrhující
strana

číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Nedbálek Karel JUDr. Ing. PhD., MBA

ČS

ČS

2

Jünger Radim MUDr.

ČSSD

ČSSD

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

ČS

7

x

2,63

x

BEZPP

19

x

7,14

x

3

Fuksa Aleš

Piráti

Piráti

BEZPP

12

x

4,51

x

*4

Goláň Tomáš Ing.

SEN 21

SEN 21

BEZPP

62

93

23,30

51,66

5

Nečas Lubomír MUDr.

SPO

SPO

SPO

17

x

6,39

x

*6

Blahová Michaela

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

84

87

31,57

48,33

7

Filip Michal Doc. MUDr. Ph.D.

ANO

ANO

BEZPP

17

x

6,39

x

8

Adámek Miroslav MUDr.

STAN

STAN

BEZPP

43

x

16,16

x

9

Rafaja Radomír

KSČM

KSČM

KSČM

5

x

1,87

x

SVOZY ODPADU V ROCE 2018
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ
1X MĚSÍČNĚ

11. 5.

18. 5.

25. 5.

1. 6.

8. 6.

15. 6.

22. 6.

29. 6.

6. 7.

13. 7.

20. 7.

27. 7.

3. 8.

10. 8.

17. 8.

24. 8.

31. 8.

7. 9.

14. 9.

21. 9.

28. 9.

5. 10.

12. 10.

19. 10.

26. 10.

2. 11.

9. 11.

16. 11.

23. 11.

30. 11.

7. 12.

14. 12.

21. 12.

29. 12.

15. 1.

12. 2.

12. 3.

16. 4.

14. 5.

11. 6.

16. 7.

13. 8.

10. 9.

13. 10.

12. 11.

10. 12.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

21. 4.

Svoz plastů v letošním roce přesunut na vybraná PONDĚLÍ

16. 6.

3. 11.
16. 6.

8. 9.

3. 11.

PLACENÁ INZERCE

