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s blížícími se svátky a koncem roku
postupně ustává předvánoční shon
a nastává pokojný vánoční čas. Současně
bilancujeme uplynulý rok a plánujeme
bude v roce příštím. Věřím, že se vám rok
vydařil a máte důvod ke spokojenosti.
I na obci se uzavírají letošní investiční
akce a připravují nové. Uvědomujeme si,
že bez spolupráce s vámi bychom zdaleka
nebyli tak úspěšní. Obzvlášť to letos
platilo u obou velkých staveb, kanalizace
a dopravní řešení u školy a výstavba sítí
v ulici Lysá. Vlastníci nemovitostí v okolí
staveb byli omezeni v přístupu a vjezdu
ke svým domům. Za projevenou trpělivost
a pochopení jim patří velký dík!
Rád bych také poděkoval všem aktivním
lidem, kteří se podílejí na spolkovém
životě v obci. Ve svém volném čase
připravují program činností, organizují
různá setkávání, zájezdy, soutěže nebo se
aktivně zapojují do společenských akcí,
které pořádá obec. Příkladem může být
každoroční rozsvěcení vánočního stromu,
ale třeba i vítání občánků, které by bez
pomoci dobrovolníků a nadšenců nešlo
uskutečnit v takovém rozsahu.
Jako každý rok i letos bych vás rád
požádal o sounáležitost s těmi, kteří
nemají to štěstí, aby si užívali bohaté
svátky a plné stoly jídla. V lednu proběhne
již tradiční Tříkrálová sbírka, kde každý

z nás může přispět dle svých možností.
Velká část z výnosu sbírky se vrací ve formě
příspěvku potřebným lidem i v naší obci.
Pomoc můžeme i přímo konkrétní rodině,
jednotlivci, znáte-li někoho ve svém okolí
nebo spolkům a neziskovým organizacím,
možností je mnoho.
Vážení občané, jménem obce přeji
vám všem úspěšný rok 2019. Děkuji
za spolupráci v letošním roce, zejména
zástupcům spolků, komisí a výborů
zřizovaných obcí, pracovníkům školských
zařízení a všem partnerům, kteří podporují
aktivity v obci.
Michal Špendlík, starosta obce

Zaměstnanci Obecního úřadu
Želechovice nad Dřevnicí přejí všem
občanům radostné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2019
mnoho úspěšných a šťastných dnů.

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.
Vydává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 10. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou, toto číslo vychází 21. 12. 2018
DTP: Miroslav Tišer; Tisk: HART Press Otrokovice, náklad 800 ks; Evidenční číslo: MK ČR 19801
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků, publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ Želechovice nad Dřevnicí. Uveřejněné fotografie jsou otištěny se
souhlasem autora článku anebo pod licencí Creative Commons.
Redakční rada: Bc. Michal Špendlík, starosta; Ing. Hana Svobodová, místostarostka; Jitka Klásková, referentka
Kontaktní údaje: telefon: 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.net
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa, 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Adresa: Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí

2018

zpravodaj

06

3

usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Želechovice nad Dřevnicí
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijalo na svém ustavujícím zasedání
dne 1. 11. 2018 následující usnesení:
Na začátku zasedání složili zastupitelé slib stanovený v §
69 odst. 2 zákona o obcích, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Usnesení 1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu JUDr. Pavlu
Paprčkovou a Vlastislava Šrvčka a zapisovatelem Jitku
Kláskovou.
Usnesení 2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program ustavujícího zasedání.
Usnesení 3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích schválilo ustavení rady obce. Rada obce
bude mít pět členů.
Usnesení 4.1.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určilo, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení 4.1.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, určilo, že pro výkon funkce místostarosty
obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Usnesení 4.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo veřejný způsob volby
starosty, místostarosty a členů rady obce postupem uvedeným předsedajícím.
Usnesení 4.3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo starostou obce Bc. Michala Špendlíka.
Usnesení 4.4./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo místostarostou obce a zároveň
určeným zastupovat starostu v době nepřítomnosti Vlastislava Švrčka.
Usnesení 4.5.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členem rady obce JUDr. Pavlu
Paprčkovou.
Usnesení 4.5.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členem Rady obce Stanislava
Pištka.
Usnesení 4.5.3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členem Rady obce Ing. Pavlínu
Svobodovou.
Usnesení 5.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
Výbory budou pětičlenné.
Usnesení 5.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo předsedou finančního výboru
Ladislava Zichu.
Usnesení 5.3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo předsedou kontrolního výboru
PaedDr. Alenu Gajdůškovou.
Usnesení 5.4.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členy finančního výboru Miroslavu Švrčkovou, Radku Petruškovou, Kateřinu Kořenkovou,
Václava Garguláka.
Usnesení 5.4.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členy kontrolního výboru Miroslava Dolinu, ing. Pavla Sýkoru, Jitku Chytilovou, Ing. Antonína Pekárka.
Usnesení 6.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zřídilo sociální a kulturní výbor, který

bude pracovat jako tříčlenný.
Usnesení 6.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zvolilo předsedou sociálního a kulturního
výboru Radka Šarmana.
Usnesení 6.3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích, zvolilo členy sociálního a kulturního
výboru JUDr. Pavlu Paprčkovou a Stanislava Pišťka.
Usnesení 7.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zřídilo výbor pro rozvoj obce, který bude
pracovat jako patnáctičlenný.
Usnesení 7.2./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo předsedou výboru pro rozvoj
obce Ing. Jaromír Janoš.
Usnesení 7.3./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích zvolilo členy výboru pro rozvoj obce
MVDr. Jaroslava Brychtu, Václava Garguláka, Rostislav
Hanzlík, Miroslav Dolina, Ing. Pavel Sýkora, Ladislava Balajku, Ing. Jiřího Škrabala, Ing. Martinu Smilkovou, Miroslavu Borovičkovou, Bc. Davida Špendlíka, Olgu Kotasovou, Mgr. Miroslava Rafaje, Roberta Chmelu, Mgr. Jarmilu
Machalíčkovou.
Usnesení 8.1./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 72, § 77 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanovilo odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1 534 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Usnesení 8.2./USTZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 557 Kč
měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1.
11. 2018.
Usnesení 8.3./USTZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
3 068 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Usnesení 8.4./USTZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, §77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena rady obce jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 136 Kč
měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1.
11. 2018.
Usnesení 8.5./USTZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s §
72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 27 613 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Usnesení 8.6./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 74 odst. 3 zákona
o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Usnesení 9./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo odměnu fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva obce a to za účast na zasedání výboru zastupitelstva ve výši 150 Kč / hod. Odměna bude
vyplácena pololetně.

Usnesení 10./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vydalo pro stanovení podrobností o jednání zastupitelstva, v souladu s ust. § 96 zákona
o obcích, jednací řád zastupitelstva obce.
Usnesení 11./USTZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování darů
při příležitosti Vítání nově narozených občánků obce, zásady tvoří přílohu zápisu č. 5.
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo
na svém 1. veřejném zasedání dne 21. 11. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 1. veřejného zasedání.
Usnesení 2./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Stanislava Pišťka
a Ladislava Zichu a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od 24. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení 5.1./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích, schválilo vyrovnaný rozpočet obce Želechovice nad Dřevnicí na rok 2019 dle přílohy č. 4, která tvoří
nedílnou část zápisu, s celkovými rozpočtovými příjmy
ve výši 43 135 000 Kč a rozpočtovými výdaji ve výši
43 135 000 Kč.
Usnesení 5.2./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo závazný ukazatel rozpočtu roku
2019, poskytnutí provozního příspěvku pro Základní
školu a Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, p. o.
ve výši 3 200 000 Kč.
Usnesení 6./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 6/2018 dle
přílohy č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení 7./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí zmocnilo radu obce k přijetí Rozpočtového
opatření č. 7/2018, která zaznamená skutečnost v příjmech a výdajích rozpočtu obce ke dni 31. 12. 2018.
Usnesení 8.1./1ZO/2018: 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 2019.
Usnesení 8.2./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na jednorázové akce /krátkodobé projekty/ z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí
v roce 2019.
Usnesení 8.3./1ZO/2018: 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 2019.
Usnesení 9.1./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování odměn
při životních jubileích, zásady tvoří přílohu zápisu č. 7.
Usnesení 9.2./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování daru
při příležitosti každoroční akce „Úcta ke stáří“, zásady tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 9.3./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování finančního příspěvku na kastraci koček a kocourů, zásady tvoří
přílohu zápisu č. 9.
Usnesení 9.4./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Želechovice nad
Dřevnicí, zásady tvoří přílohu zápisu č. 10.
Usnesení 10./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
o obcích vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2019, OZV č. 1/2018
tvoří přílohu zápisu č. 11.
Usnesení 11.1./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 72, § 77 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanovilo odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1 641 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována ode dne 1. 1. 2019.
Usnesení 11.2./1ZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 736 Kč
měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1.
1. 2019.
Usnesení 11.3./1ZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
3 283 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019.
Usnesení 11.4./1ZO/2018:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, §77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce člena rady obce jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 566 Kč
měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1.
1. 2019.
Usnesení 11.5./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 72, § 77 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 29 546 Kč měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019.
Usnesení 12./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 250 / 2000 Sb., schválilo toto delegování kompetence: stanovilo, v souladu
s §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce Želechovice nad Dřevnicí:
1. k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací a příspěvků do rozpočtu
Obce Želechovice nad Dřevnicí a odvodů stanovených
organizacím s přímým vztahem do rozpočtu obce.
2. k provádění rozpočtových opatření nad rámec schválených ukazatelů rozpočtu, v souladu s § 16 zákona č.

250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, maximálně však do objemu 300 000 Kč v rámci
jednoho rozpočtového opatření.
3. k provádění úprav závazných vztahů rozpočtu Obce
Želechovice nad Dřevnicí
k jednotlivým subjektům, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným podle
bodu 1. a 2.
4. k provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých
zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem
k rozpočtu Obce Želechovice nad Dřevnicí, maximálně
do výše 100 000 Kč v rámci jedné provedené změny.
5. k provádění rozpočtových opatření v částce vyšší než
100 000 Kč, max. do 500 000 Kč, jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případě havárií nebo stav nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
6. k provádění rozpočtových opatření k úhradě pokut,
penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů
a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován.
ukložilo Radě Obce Želechovice nad Dřevnicí povinnost
informovat Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí o Radou provedených změnách rozpočtu na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce, v případě havárií
nebo stavu nouze informovat neprodleně po přijetí rozhodnutí.
Pověřilo účetní obce k provádění a schvalování úprav
rozpisu rozpočtu, které neovlivní celkové příjmy a výdaje
rozpočtu Obce Želechovice nad Dřevnicí v rámci jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu.
Usnesení 13./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo 3. úpravu závazných ukazatelů
rozpočtu obce pro rok 2018. Poskytnutí provozního příspěvku Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o.
ve výši 8 000 Kč na pořízení nádobí.
Usnesení 14./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru č. 1457/18/5626 s ČSOB, a. s.
Usnesení 15./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo termíny veřejných zasedání
zastupitelstva obce v roce 2019 takto: 23. 1. 2019, 27.
3. 2019, 26. 6. 2019, 25. 9. 2019, 20. 11. 2019 v obřadní
místnosti obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnící.
Usnesení 16./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo plán těžby dřeva a plán pěstební činnosti na rok 2019, těžba do výše 806 m3, plán těžby
dřeva tvoří přílohu zápisu č. 17.
Usnesení 17./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzhledem k využití předkupního práva
pana Mgr. Přemysla Pražana na nemovitosti pozemky
p. č. 1002/1, p. č. 1003/3, p. č. 2692/3, p. č. 2694/2, p. č.

2695/2 schválilo uzavření souhlasného prohlášení, kde
uvedené osoby tímto dále prohlašují, že práva k nemovitostem nebudou mezi nimi sporná ani pochybná. Nabyvatelem vlastnického práva k výše označených nemovitostí dle tohoto souhlasného prohlášení bude paní xxx,
nar. xxx, bytem xxx a obci Želechovice nad Dřevnicí IČ:
75158094 toto právo zanikne.
Usnesení 18./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí delegovalo starostu obce Michala Špendlíka, 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 2019.
Usnesení 19./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí delegovalo starostu obce Michala
Špendlíka, 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 2019.
Usnesení 20.1./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích odvolalo člena finančního
výboru Kateřinu Kořenkovou k 30. 11. 2018.
Usnesení 20.2./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zvolilo členem finančního výboru Lenku
Verbíkovou od 1. 12. 2018.
Usnesení 21./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo stažení z projednání bod schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Želechovice
nad Dřevnicí, toto bude projednáno na dalším řádném
zasedání zastupitelstva obce dne 23.1.2019.
Usnesení 22./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o dílo
na zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti
o dotaci na projekt s pracovním názvem „Zvyšování bezpečnosti dopravy v obci Želechovice nad Dřevnicí“, která
bude podána do integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 případně obdobného dotačního titulu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Regionální rozvojovou agenturou zlínského kraje, Tř. Tomáše
Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 22820671.
Usnesení 23./1ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí souhlasilo s uzavřením dohody o provedení práce na výkon činnosti správce rozpočtu obce
s radní Ing. Pavlínou Svobodovou.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
78. zasedání dne 24. 10. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 78. schůze.
Usnesení 2./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem stavby „Rešení dopravy a parkování u ZŠ II.“ ALPINE Bau CZ, a.s., Jirásková 613/13,
757 01 Krásno nad Bečvou, IČ 02604795, dodatek tvoří
přílohu zápisu č. 2.
Usnesení 3./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila vydání vyjádření obce
Želechovice nad Dřevnicí ke stavbě pro vydání územního rozhodnutí „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ pro SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova
26, 611 36 Brno, vyjádření tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4.1./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí výsledky dílčí zprávy auditorky k hospodaření Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. za období od 01.01.2017 do 30.06.2018.

Usnesení 4.2./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí nařídila provedení nápravných opatření k dílčí
zprávě o průběžném opatření ze dne 30.07.-02.08.2018
Základní škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o., v termínu do 31.12.2018.
Usnesení 4.3./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí výsledky dílčí zprávy auditorky k hospodaření Mateřské školy Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. za období od 01.01.2017 do30.06.2018.
Usnesení 4.4./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí nařídila provedení nápravných opatření k dílčí
zprávě o průběžném opatření ze dne 06.-08.08.2018
Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o., v termínu do 31.12.2018.
Usnesení 4.5./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí nařídila provedení vyúčtování neinvestiční
dotace poskytnuté na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu
CZ.02.3068/0.0/16_022/0007227 Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o., v termínu do 31.12.2018.

Usnesení 5./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. OT-014330046294/001 na pozemcích p. č.
18, 847, 761, 15, 598/5, 44/1, 46/1, 744/1, 2/1 vše k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV 10001. Pro stavbu „Želechovice, TS, T7, VN a NN“ s E-on Distribuce a. s.,
IČO: 28085400, návrh smlouvy tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 6./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 744/1 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 jako stavebníkem plynové
přípojky k rodinnému domu na pozemku čp. 38 k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 7./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku komplexní výměny 4 kusů svítidel včetně
stožárů veřejného osvětlení na ulici Příkrá v Želechovicích nad Dřevnicí u Miroslava Malaníka, Paseky 592,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 60346515 za cenu
83 188 Kč bez DPH.
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Usnesení 8./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schvália objednávku stavebních prací na práce v areálu hasičské
klubovny na Pasekách u ECO TECHNOLOGY GROUP
s.r.o., Sokolská 424, 760 01 Zlín, IČ 04221222 za cenu
11 965 Kč bez DPH.
Usnesení 9.1./78RO/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 „Okresní kolo ve stolním tenise“, termín konání akce 17.10.2018 a 24.10.2018, ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 9.2./78RO/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 „Rakeťák“, termín konání akce 3. 11. 2018,
ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 9.3./78RO/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 „Sportovní setkání žáků – stolní tenis“, termín
konání akce 7. 11. 2018, ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 10./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila pro SARKANDER, 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 SARKANDER, z. s., Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc,
IČ 60043920 na pořádání akce „Misijní jarmark „, termín
konání akce 21.10.2018, ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 11./78RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost o schválila poskytnutí finančního daru pro Robinsonky, o. s., Středová 4786,
760 05 Zlín, IČ 02422131 ve výši 10 000 Kč.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
1. zasedání dne 19. 11. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 1. schůze.
Usnesení 2./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle ust. § 101 odst. 4 zákona o obcích vydala
jednací řád rady obce.
Usnesení 3./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí nařídila Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o., ul. Podřevnická 405, Želechovice nad Dřevnicí, IČO 720 38 501, převedení částky 94 217,91 Kč
z investičního do rezervního fondu organizace.
Usnesení 4./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválili předložený plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci na zimní období
2018-2019 a schválila uzavření smluv o dílo na zimní
údržbu, dle přílohy zápisu č. 4.
Usnesení 5./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vydala Plán inventur na rok 2018 s platností od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019 ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcího předpisu č.
270/2010, plán inventur na rok 2018 tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 6./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu
Obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí, vydaného
dne 1. 9. 2009, s účinností od 1. 11. 2018, dodatek tvoří
přílohu zápisu č . 6.
Usnesení 7./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala povinnost podání oznámení
v Centrálním registru oznámení a všichni členové rady

obdrželi heslo pro hlášení funkcionáře do Centrálního
registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Usnesení 8./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila výběr 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 „Želechovice nad
Dřevnicí - vodovod a kanalizace“a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
SMO, a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČ 42339839 za nabídkovou cenu 1 285 384,60 Kč bez
DPH.
Usnesení 9./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci
na projekt s pracovním názvem „Zpracování územního
plánu obce Želechovice nad Dřevnicí“, která bude podána do programu 117D05 - Podpora územně plánovacích činností obcí případně obdobného dotačního
titulu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Regionální rozvojovou agenturou zlínského kraje, Tř. Tomáše
Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 22820671.
Usnesení 10./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Dohody o zmocnění k vykonávání veškerých právních jednání spočívajících
ve zpracování nabídky pojištění mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a OK GROUP a. s., Mánesova
3014/16, 612 00 Brno, IČ 25561804.
Usnesení 11./1RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MS/2018/00198 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ
04084063 dle zpracovaného cenového a technického
návrhu ve výši 82 692 Kč.
Usnesení 12./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na výměnu
žlabů v ulici Klínek, Lysá a Nad Školou a schválila objednávku u SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova
1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 480 35 599 za cenu
80 171 Kč bez DPH.
Usnesení 13./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí cenové nabídky na ořez topolů u Základní školy Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 14./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila nákup nových Office 2019 na 3 kusy
PC za cenu 15 170 Kč.
Usnesení 15./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila objednávku 2 kusů pevných disků
od Hrbáček Servis s.r.o., Lípa 269, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 27758303 za cenu 7 587 Kč vč. DPH.
Usnesení 16./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku 1 kusu pojezdové brány na Výletišti na Pasekách u Miroslava Doliny, Želechovice nad Dřevnicí 612,
IČ 15247651 za cenu 24 050 Kč bez DPH.
Usnesení 17./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 516/1 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, jako stavebníkem plynové
přípojky k rodinnému domu čp. 208 k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 18./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila objednávku adventního koncertu
Motýli Šumperk za cenu do 9 000 Kč, koncert se bude
konat 12.12.2018 v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí.
Usnesení 19./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 1030035663/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 457/2, 430/4, v k. ú. Želechovice nad
Dřevnící, pro stavbu „Želechovice nad Dř. Obec, ZTV
7RD“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a E.ON
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Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení 20./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 1030048975/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 154/4, v k. ú. Želechovice nad Dřevnící,
pro stavbu „Želechovice, p. Šiška, kabelové vedení
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 21./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Želechovice nad Dřevnicí - 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 Želechovice nad Dřevnicí - Paseky, Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115
na jednorázovou akci „Rozsvícení vánočního stromečku
a mikulášská nadílka“, termín konání akce 01.12.2018,
ve výši 6 000 Kč.
Usnesení 22./1RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila TJ Sokol 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 TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 48, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259
na jednorázovou akci „Mikulášský karneval“, termín konání akce 08. 12.2018 ve výši 10 000 Kč.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
2. zasedání dne 3. 12. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 2. schůze.
Usnesení 2./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila aktualizaci odpisového
plánu Mateřské školky Želechovice nad Dřevnicí, p. o.
dle přílohy č. 2. zápisu.
Usnesení 3./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí povolila Základní škole Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. čerpání z investičního fondu ve výši cca
80 000 Kč na pořízení prodejního automatu VEGA 850
na prodej svačinek.
Usnesení 4./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě
o dílo č. 58/632/09/4O s TS Zlínsko, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 4.
Usnesení 5./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce
obecního architekta s ing. arch. Petrem Zámečníkem,
IČ: 65825713, pro rok 2019, Smlouva tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 6./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila, že místo konání svatebních obřadů
bude po celém katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 7./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí věcného daru pro účastníky „Soutěžního kvízu – Naučná stezka Želechovice
nad Dřevnicí“ ve výši 1 100 Kč.
Usnesení 8./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Sdružení rodičů a přátel Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z. s. a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Základní školou Želechovice
nad Dřevnicí, p. o. 4. května 336, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 72038519 na pořádání jednorázové
akce „Adventní neděle“, termín konaní akce 09.12.2018,
ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 9./2RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření příkazní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Ing. Josefem Pivodou,
Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204
na výkon technického dozoru a plánu BOZP na akci „Želechovice – rekonstrukce kanalizace u bytovek“ a „Vodovod Želechovice v ulici Družstevníků“ za nabídkovou
cenou 38 720 Kč.
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Co je nového?
stoupili k realizaci plánovaných úprav, které povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců, pohybujících
se v okolí tohoto zařízení. Stavbou se vytvoří nové
chodníky, dostatek parkovacích míst u budovy školy a na záchytných parkovištích u příjezdu ke škole.
Zároveň dojde ke zklidnění provozu vyvýšením křižovatky pod školou a pohodlnému otáčení vozidel
jedoucích k budově. Součástí akce je i nové veřejné
osvětlení a kapacitní nástupiště u zastávky veřejné
dopravy pod školou. Prostranství před školou bude
vybaveno novým mobiliářem, osazeny zde budou
lavečky, sedátka i dva šachové stolky, kde si budou
moci krátit čas děti po skončení vyučování nebo
kroužků, případně čekající na odvoz domů. Poblíž
hlavního vstupu do budovy je umístěn krytý stojan
na kola, prostranství hlavního vstupu bude vydlážděno žulovou dlažbou. Zatímco na tuto část, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy obec čerpá
dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, na další neméně nákladnou rekonstrukci
kanalizace a odvodnění budovy vpravo od hlavního vchodu se dotace nevztahují a jsou financovány
z vlastních zdrojů obce. Celkové náklady na investici dle výběrového řízení na veřejnou zakázku činí
13 307 466 Kč včetně DPH. Zhotovitelem akce je
společnost ALPINE Bau CZ a.s. Tento projekt bude
v příštím roce doplněn o výsadbu izolační zeleně ze
severní strany příjezdové komunikace podél školy.
ODPADY BUDOU MÍT NOVÁ PRAVIDLA
Již mnoho let nám v obci Technické služby svážejí komunální odpad od našich domů každý týden.
Na tuto službu jsme si zvykli a pro mnohé z nás je
to jistě i pohodlné. Je však třeba říci, že kdybychom
tak pokračovali dále, zbytků z našich domácností stále přibývá. Bez toho, že bychom separovali
biologický odpad, živočišné produkty, papír, sklo,
plasty a další, by nás jako lidstvo, odpadky jednou
zaplavily. Je nejvyšší čas abychom urychleně začali
reagovat na tento trend a nalezli způsob, jak tuto situaci v naší obci řešit. Technické služby nám už nyní
avizují, že do roku 2022 se zvýší poplatky za ukládání odpadů až na trojnásobek ze stávajících 800kč/t
na 2400kč/t. Z toho vyplývá, že se již nyní touto
skutečností musíme vážně zabývat. Obec vytvořila
podmínky všem občanům, aby mohli tříděný odpad ukládat jinak než do popelnice. Byly pořízeny
domácí kompostéry a nové objemové kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad, velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad, k dispozici jsou i kontejnery na šatstvo a elektroodpad. Šestkrát v roce
probíhá sběr velkoobjemového odpadu a dvakrát
ročně i sběr nebezpečného odpadu. Každý z nás
má možnost třídit odpady tak, aby se popelnice
na směsný odpad plnily co nejhospodárněji.
Roční poplatek za odpad k je složen z pevné
a pohyblivé části. Pro rok 2019 byl zastupitelstvem
obce schválen poplatek ve výši 500,-Kč na osobu,
přičemž skutečné náklady na svoz komunálního
odpadu činí 713,-Kč na osobu. Obec tedy doplácí
jen v této části odpadů cca 700 000,-Kč ročně.
Od dubna 2019 bude přijat soubor opatření, která by měla napomoci ještě důslednějšímu třídění
odpadů z domácností.
1. Každá popelnice bude opatřena čárovým
kódem, který bude při každém svozu z popelnice
načten a počet svozů bude každé domácnosti evidován k výpočtu výše poplatku na příští rok. Čárový kód obdržíte společně se známkou po zaplacení
poplatku na obecním úřadě. Záleží tedy na každém
z nás, jak budeme s odpady hospodařit a kolik
za ně zaplatíme. Jinými slovy, pokud nebudu mít
popelnici plnou, tak ji nenechám vyvézt. Máme

za to, že tato
motivace nás
naučí odpady
třídit natolik,
že poplatky
za svoz pro
nás nebudou
žádnou přítěží.
2. Zastupitelstvo obce
rozhodlo
snížit četnost
svozů komunálního odpadu jednou
za
čtrnáct
dnů. Pro každého z nás
to znamená,
brát
třídění
různých
druhů odpadu z našich
domácností
opravdu vážně. Nakonec zjistíme, že do popelnice
nemusíme dávat víc než je nezbytné. Je třeba si
také uvědomit, že vyhodit odpad do popelnice je
ten nejdražší způsob likvidace.
V blízké budoucnosti chceme občanům usnadnit nakládání s odpady také tím, že plánujeme
zřízení sběrného dvora, kde bude možno uložit
odpady všeho druhu mimo směsný komunální.
Rok 2019 bude prozatím zkušební a od roku 2020
již bude nový motivační systém uveden do praxe.
Vlastislav Švrček, místostarosta obce
INVESTIČNÍ AKCE V OBCI V ZÁVĚRU ROKU
V těchto dnech finišují dvě největší investiční
akce v obci. První je „Řešení dopravy a parkování
u základní školy“. V souvislosti s neutěšenou situací
v dopravě kolem školy a taky s přestěhováním mateřské školy do budovy základní školy jsme letos při-

Druhou velkou akcí je vybudování inženýrských
sítí a dopravního napojení sedmi stavebních míst
v ulici Lysá. Na základě potřeby obce vytvářet
stavební místa pro občany i zájemce z okolí jsme
přistoupili k zasíťování sedmi stavebních pozemků
v investiční akci „ZTV Lysá“. Kromě nově vzniklých
stavebních míst, zde již máme uzavřené budoucí
kupní smlouvy s jednotlivými zájemci, je součástí
projektu i šířková úprava horní části komunikace
na lysé na 5,5m, vybudování nového úseku kanalizace a vodovodu včetně automatické tlakové
stanice. Nově tedy budou mít možnost napojit se
na vodovod i rodinné domy v horní části ulice Lysá,
kde doposud nebyl dostatečný tlak. V rámci stavby
jsou upravovány všechny stávající sjezdy a vstupy
k rodinným domům a zahradám. Veřejnou zakázku získala ve výběrovém řízení firma RYBÁRIK, s.r.o.
za nabídkovou cenu 6 631 593 Kč včetně DPH. Investice je financována z vlastních zdrojů obce.
Michal Špendlík, starosta obce
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Český červený kříž Želechovice
ÚCTA KE STÁŘÍ 2018
Letošní rok je rokem jubilejním. Ani se
nechce věřit, jak ta léta utíkají. Je to již 10
roků co osobně navštěvujeme naše milé
spoluobčany nad 80 let, v rámci programu
„Úcta ke stáří“. Přejeme k Vánocům a k novému roku 2019. Přání dostávají občané
jak od Obecního úřadu, tak od Místní skupiny ČČK. K přání všeho nejlepšího, hlavně
hodně zdraví, předáváme malý dárek a to
Luhačovické oplatky. V letošním roce jsme
navštívili 76 občanů a občanek nad 80 let
v Želechovicích n/Dř. a 23 občanů a občanek Želechovice – Paseky.
Rovněž jsme navštívili v Domově důchodců Lukov 3 naše občanky paní Ludmilu Hrazdírovou, paní Vlastimilu Hutěčkovou
a paní Annu Trunkátovou. Paní Trunkátová,
ale byla momentálně v nemocnici, tak jí
přání a dárek od nás předá její dcera. Navštívili jsme i paní Miroslavu Baletkovou,
bývalou ředitelku Základní školy v Želechovicích. Opět po roce to bylo zase pěkné
a srdečné shledání s našimi občany.
V letošním roce se pan starosta Michal
Špendlík rozhodl, že s naší tříčlennou
skupinou navštíví občany a občanky Želechovice-Paseky a slíbil, že v příštím roce
2019 zase navštíví občany a občanky v Želechovicích. Za finanční pomoc děkujeme
Obecnímu úřadu Želechovice n/Dř. Za materiální pomoc děkujeme panu Rostislavu
Hanzlíkovi i panu Rostislavu Hanzlíkovi
mladšímu. Za ochotu, spolehlivost a obětavost při rozvozu oplatků a přání děkujeme panu Stanislavu Pištěkovi. Rovněž
poděkování patří našim 16 členkám ČČK,
které navštívily občany osobně dle jednotlivých ulic.
Ještě jednou přejeme všem navštíveným
občanům hlavně mnoho zdraví.
Za MS ČČK Želechovice n/Dř.
Jana Richterová, předsedkyně

VÁNOČNÍ HVĚZDA ROK 2018
Vážení občané,
Dovolte mi tímto poděkovat za úspěšný
rok prodeje vánočních hvězd. Úspěšný byl
díky Vám, kteří jste prodávali, úspěšný byl
díky Vám, kteří jste si zakoupili tuto květinu a také díky lásce ve Vašem srdci a Vaší
otevřené dlani.

Přispíváte nejen k tomu, aby se počet
vyléčených dětí neustále zvyšoval, ale
i k tomu, aby nemocniční prostředí, kde děti
s rodiči tráví dlouhé měsíce, splňovalo co
nejoptimálnější požadavky. Vánoční sbírka
se uskutečnila ve spolupráci Místní skupiny
Českého červeného kříže
a farnostmi Želechovice
nad Dřevnicí, Provodov
a Březůvky. Panu Pavlu
Martinkovi, který tuto
sbírku vyhlásil ve výše
uvedených
farnostech
se musí rovněž velmi poděkovat za pomoc. Celkem se prodalo 340 ks
vánočních růží – tj.
34 000 Kč a finanční dary
2 500 Kč. Celkem odevzdáno 36 500 Kč.

Tato finanční částka byla předána paní
Wasserbauerové z centra Společnosti „Šance“, při dětské klinice Fakultní nemocnice
v Olomouci, která je samostatným centrem pro pomoc hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich
rodinám.
Jana Richterová
Předsedkyně MS ČČK Želechovice n/Dř.
SBÍRKA PLASTOVÝ VÍČEK – PODĚKOVÁNÍ!
Poděkování patří občanům za sběr plastových víček pro postiženou dvacetiletou
Kristýnku ze Štípy, která je od dětství upoutaná na invalidní vozík. Z výnosu těchto
víček se hradí rehabilitace a některé zdravotní pomůcky, které nehradí zdravotní
pojišťovna. Naše členky a člen MSČČK Želechovice, také poskytli finanční dar v celkové částce 2 500 Kč. Tato částka byla osobně
předána pí. Petříkové – mamince Kristýnky. Tato sbírka probíhá celoročně ve spolupráci s Místní skupinou ČČK, Obecním
úřadem, Základní školou v Želechovicích
n/Dř. a Oblastním spolkem ČČK Zlín. Sběrná místa jsou v přízemí na Obecním úřadě
a v Základní škole v Želechovicích.
Ke konci roku 2018 jsme celkem odevzdali 380 kg plastových víček. Ještě jednou
děkujeme a sbírejme společně i nadále.
Za MS ČČK Želechovice n/Dř.
Jana Richterová, předsedkyně

2019

PĚTILETÉ VÝROČÍ ŽELECHOVICKÝCH SENIORŮ
Ano, je to pravda. V září roku 2013
na popud MUDr. Škubala a ve spolupráci
předsedkyně MS ČČK paní J. Richterové,
Obecního úřadu v Želechovicích a TJ Sokol Želechovice n/Dř. jsme začali cvičit
a cvičíme dodnes a je to opravdu již pět
let. Cvičíme také díky naší výborné cvičitelce Mgr. Heleně Hurtové, která přináší
do cvičení stále nové prvky, cviky a zdra-

votní rady. Scházíme se každý čtvrtek
od 9,00 do 10,00 hod a od 10,15 do 11,15
hod tedy 2 hodiny. A je třeba říct, že to je
na nás vidět, že se hýbeme. Mimoto nám
naše cvičitelka zorganizovala celkem již
8 prodloužených víkendů se zdravotním
cvičením, které probíhaly v Luhačovicích,
v Rožnově pod Radhoštěm a ten poslední
byl v Mikulově. Vždy se jedná o prima pro-

gram, cvičení, plavání, cvičení v bazénu,
krásné procházky kolem přehrady a okolí,
bowling a naposled jsme měli velmi zajímavou přednášku.
Děkujeme obecnímu úřadu a Sokolu
za finanční podporu a obrovský dík patří
naší cvičitelce Mgr. Heleně Hurtové za její
obětavost.
Jindřiška Hurtová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 3. a 24. listopadu 2018
V sobotu 3. a 24. listopadu 2018 proběhly v obřadní síni obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí další
letošní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Přivítáno bylo celkem 11 dětí: Alex a Oliver Hlahůlkovi, Alexandra Gažarová, Magdaléna
Březinová, Mattias Luža, Magdalena Maříková, Mia Bořutová, Viktor Vanderka, Alan Pasterný, Natálie Juříková
a Viliem Bárta. Rodiče převzali z rukou starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 5 000 Kč, který obec poskytla
novým občánkům. Děkujeme dětem ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí pod vedením paní učitelky
Lapčíkové a paní ředitelky Machalíčkové za kulturní vystoupení při těchto akcích. Fotografovala paní Šarmanová.

Magdaléna Březinová s rodiči
Alexandra Gažarová s rodiči

Alex a Oliver Hlahůlkovi s rodiči
Magdalena Maříková s rodiči

Mattias Luža s rodiči
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Alan Pasterný s rodiči a sestrou
Viktor Vanderka s rodiči

Natálie Juříková s rodiči a bratrem
Mia Bořutová s rodiči

Villiem Bárta s maminkou a sestrou
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TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU V ŹELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

Pokud patříte k těm, pro které je adventní čas nejkrásnějším obdobím roku, tak jste si určitě udělali čas a navštívili
tradiční rozsvícení vánočního stromu v Želechovicích nad
Dřevnicí. Vánoční stromy, jako symbol zahájení adventu, se
letos nově slavnostně rozsvítily v sobotu 1. prosince 2018
před Jednotou v Želechovicích i na Výletišti na Pasekách.
Do přípravy letošního předvánočního programu se jako každoročně zapojilo kromě obce mnoho dalších dobrovolníků
z řad hasičů ale i dětí ze základní školy. Letos došlo k významné změně oproti minulosti, kdy se konání této události přesunulo z pátku na sobotu, aby si ho diváci mohli užít
v poklidu, jak se k adventu sluší a patří. Tradičně jsme v rámci této akce uspořádali i soutěž v pečení štrúdlů a tak pekaři
a pekařky měli v sobotu více času na přípravu do soutěže.
Program začal před Jednotou v 15 hodin, kdy ho zahájila
kapela B. P. T. Zlín. Během odpoledne a podvečera se kromě zpívání koled a vyprávění vánočního příběhu v podání
dětí ze Základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Machalíčkové, pomalu rozběhl i prodej na malém adventním
jarmarku. Dále nechyběl prodej skvělé domácí zabijačky,
nabízena byla škvarková pomazánka, svařené víno, punč
pro děti i dospělé, medovina, káva a pro děti jejich oblíbený čaj a všechno to doplnila ochutnávka vánočního cukroví
od místních hospodyněk, které na tuto akci rády napekly.
Mezi tím porota vyhodnotila soutěž o nejlepší štrúdly, sladké a slané, které občané mohli rovněž ochutnat.
Starosta v úvodním zahajovacím slovu všechny přivítal
a potvrdil, že konání akce v sobotu význam má a že i v příštích letech budeme tak pokračovat, následovalo vyhodnocení soutěže v pečení štrúdlů a konečně se zaradovaly
všechny děti, když konečně mohly odpočítat rozsvícení
vánočního stromu.

Všem, kteří do soutěže napekli, děkujeme a výherkyním gratulujeme. Štrúdly byly rozdány při rozsvěcení
vánočního stromu před Jednotou a ti, kteří stihli ochutnat, všechno pochválili, rovněž tak skvělé cukroví,
které napekly místní seniorky a členky českého červeného kříže, také i jim mnohokrát děkujeme.

Součásti akce bylo i předání ocenění soutěžícím v kvízu
„Naučná stezka Želechovice nad Dřevnicí“ a to třem vítězům
v každé věkové kategorii, program ukončil zpěv vánočních
písní v podání děvčat pod vedením paní Bárty.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem organizátorům,
prodejcům, těm, kteří pomohli při zajišťování akce, ale
i všem návštěvníkům, všichni jsme přispěli k tomu, abychom
zahájili čas adventu u nás v obci.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ „ŠTRÚDL“

I letos byla tato soutěž součástí akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Želechovicích nad Dřevnicí“, která se
konala tentokrát v sobotu 1. prosince 2018. Do soutěže bylo
přihlášeno celkem 16 štrúdlů, 11 „sladkých“ a 5 „slaných“.

Výsledky:
Kategorie sladký:

1. místo paní Miroslava Špendlíková z ulice Pod Stráží
2. místo paní Pavlína Novotná z ulice Osvobození
3. místo paní Danuše Kováříková z ulice Přílucká

Kategorie slaný:

1. místo slečna Vladimíra Paprčková z ulice Lysá
2. místo paní Danuše Kováříková z ulice Přílucká
3. místo pan Ján Paprčka z ulice Lysá
Všem, kteří do soutěže napekli, děkujeme a výherkyním
a výherci blahopřejeme. Štrúdly byly rozdány při rozsvěcení
vánočního stromu před Jednotou.
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MOTÝLI ŠUMPERK

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR U NÁS V OBCI
Tento sbor byl založen na podzim roku 1962
učitelem hudební školy v Šumperku Aloisem Motýlem, který se narodil v Želechovicích nad Dřevnicí.
V řadách sboru v průběhu let stanuly více než dva
tisíce zpěváků, s nimiž procestoval sbor většinu evropských zemí. V pátek 7. prosince 2018 MOTÝLI vystoupili společně s Pavlem Šporclem v klášterním

kostele v Šumperku. V Želechovicích nad Dřevnicí
jsme po roce měli možnost si opět tento sbor poslechnout ve středu 12. prosince 2018 v kostele
sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí a to
hned dvakrát, dopoledne navštívili kostel žáci základní školy a navečer veřejnost. Sbor vedla Helena Stojaníková, na klavír doprovázel Petr Vočka,

Krabice od bot
AHOJ HOLKY A KLUCI, MALÍ I VELCÍ DÁRCOVÉ ZE
ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠ ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ!
Děkujeme, že vaše srdce byly před Vánocemi ze široka
otevřené a pro děti z chudších rodin jste připravili dárečky do krabice od bot. Jistě se ptáte, kam dárky putovaly.
Jsme organizace pracující v rodinách s dětmi, které
se často ocitají na pokraji nouze. Vánoce jsou čas, kdy
se lidé vzájemně obdarovávají a nejinak je to u rodin,
kde často přemýšlejí, za co nakoupit jídlo či pomůcky
do školy nebo zda budou mít další měsíc střechu nad
hlavou. Naše organizace Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. poskytuje Terénní asistenční službu
v potřebných rodinách s dětmi, které mají v životě nejrůznější problémy a neumí je sami vyřešit. Takových
rodin je ve Zlíně a okolních obcích, kam jezdíme, více
než sto. Když si spočítáme, že v rodinách může být jedno, dvě, tři, čtyři nebo i pět dětí, najednou je tu velký
zástup dětí, které jsou v nouzi. Právě těmto holkám
a klukům, jsme poskytli dárečky od vás, krásně zabalené do krabice od bot. Věříme, že dárky udělají dětem
velkou radost, až je najdou pod stromečkem.
Přejeme vám, milí dárcové, krásné Vánoce v rodinném kruhu, štěstí, zdraví a všechno dobré do nového
roku 2019.
Lenka Hurtová

na violoncello zahrál Petr Osička. Sbor předvedl adventní zpěvy, různé evropské koledy známé i méně
známé. Vánočně naladění návštěvníci poděkovali
za krásné vystoupení a velmi příjemný zážitek.
Na závěr se s námi MOTÝLI rozloučili jako pokaždé, písní Černé oči jděte spát a my se opět těšíme
za rok nashledanou.
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Vánoční pozdrav
Milí občané Želechovic, milí farníci,
prožíváme jeden z nejkrásnějších svátků
v roce a zároveň se ohlížíme za uplynulým rokem 2018. Je zde spousta krásných okamžiků,
které se mi vybavují: např. setkání se spoustou
lidí. Každého z nich přivedlo ke dveřím kostela
něco jiného. Pro někoho je to místo plné ticha
a pro někoho zase místo prosycené modlitbou. Pro většinu z nás je to ovšem škola – ŠKOLA ŽIVOTA, kde se učíme, že každý člověk je
Božím obrazem a tak, když se potkávám s dětmi při hodinách náboženství nebo s mladými,
s rodinami, se seniory nebo nemocnými, kteří
se už málokde dostanou, je to setkání člověka
s člověkem a o to nám má jít především na té
nejlidštější úrovni. Smyslem vánočních svátků
je vnímat co udělal Bůh, když se k nám snížil
v malém, bezbranném dítěti. Bůh vnímá, co
máme každý z nás v srdci, a to bychom se měli
učit i my. A myslím, že by to bylo dobré ukázat
na příběhu:
Vyděšený muž přivezl do nemocnice svého
malého syna. Chlapci se přihodila vážná nehoda. Byla nutná okamžitá operace. Do nemocnice zavolali lékaře, který jej měl operovat.

Záleželo na každé vteřině… Lékař se rychle
připravoval na operaci. Než vešel na sál, zadržel ho uplakaný otec. „Kde jste byl? Proč to tak
dlouho trvalo? Můj syn umírá a vy, místo abyste ho zachraňoval, se staráte jen o sebe!“ Lékař
se klidně podíval na muže: „Promiňte, že jsem
nedorazil rychleji, určité věci mě zdržely. Prosím uklidněte se a nechte mě pracovat.“ Jeho
slova muže ještě víc rozzlobila: „Jak se mám
v takové situaci uklidnit?! Byl bys klidný, kdyby
šlo o tvoje dítě?!“ Když vcházel na sál, uslyšel
za zády, jak muž mluví sám se sebou: „To se ti
lehko řekne, když se tě to netýká…“ Operace
chlapce trvala několik hodin, ale byla úspěšná.
Lékař vyšel ze sálu, aby muži oznámil dobrou
zprávu. „Teď mě, prosím omluvte. Musím odejít. V případě dalších dotazů si promluvte se
sestřičkou..“ „Je vždy tak neslušný?“ – zeptal
se otec sestry. Sestra se zatvářila vážně. „Panu
doktorovi před několika dny zemřel syn. Když
jsme ho sem zavolali, byl na jeho pohřbu. –
Odešel z pohřbu vlastního dítěte, aby zachránil to vaše. Teď jel k rodině, aby byl na posledním rozloučení.“
Chtěl bych touto příhodou ukázat, že křesťanství je zejména o vztazích. Vždyť v malém

dítěti v betlémských jeslích můžeme zažít
vztah s Bohem. Na nás je, jestli budujeme vztahy s lidmi i během našeho života. Když tedy
potkáváme lidi kolem nás, pamatujte, nikdy
nevíte, čím prochází člověk, který stojí před
vámi. Nehodnoťte a nesuďte nikoho, dokud
neuslyšíte jeho příběh.
Do letošních vánočních svátků a do každého dne roku 2019 Vám ze srdce žehná
+ P. Pavel Martinka, farář

CO SE DĚJE VE SCHOLIČCE?
Misijní jarmark máme za sebou, nacvičování scénky
na roznášení Betlémského světla je v plném proudu
a do toho všeho jsme si stačili odskočit na setkání schol
do Lidečka 17. 11. 2018.
V onu sobotu hned brzy ráno rodiče naskládali své
ratolesti i s hudebními nástroji včetně našich nových
perkusů do aut a vyrazili jsme do srdce Valašska. Včasný
příjezd nám umožnil omrknout prostory a zabrat přední
lavice v kostele. Setkání totiž začalo mší svatou, při níž
malý Lidečkovský kostel praskal ve švech. Na tuto akci
přijelo 20 schol z celého okolí od Kroměříže až po Nedašov, a dokonce i ze Slovenska. Podívat se na nás
přijeli také zástupci z centra pro mládež z Olomouce
a dokonce samotný arcibiskup Jan Graubner. Po mši
jsme se přesunuli do kulturního domu, kde vystupovaly jednotlivé scholy se svými písničkami. Nejednalo se
o žádnou soutěž, ale o přátelské představení nejlepších
(a nejoblíbenějších) písniček každé scholy. Bylo to pro
nás něco nového, protože moc často nezpíváme na podiu s profesionálními zvukaři a před tolika lidmi. O to
víc jsme si to užili a posluchače jsme doslova zvedli ze
židlí. Není divu. Konga, na něž hrál náš nový bubeník
pan Krč, opravdu nikdo jiný neměl. V rámci programu si
mohli účastníci vyrobit čelenky, sůl do koupele, nechat
si namalovat ozdoby na obličej nebo si zaplést bavlnky
do vlasů. Během obědové pauzy byla možnost podívat se na to, jak pracují záchranářští psi a jejich vodiči
a v odpoledním bloku přijel klaun s naprosto nejlepší
bublinovou show. Celé toto setkání bylo odměnou pro
malé i velké zpěváky a ty, kdo je podporují – za snahu
a vytrvalost, s jakou trénují a scházejí se každý týden.
Podobnou akcí byl i církevní silvestr pro mladé 1. 12.
ve Vizovicích. Hry, tanec, seznamování, jídlo, pití, debaty, zpěv, ale i vážná chvíle na mši při svíčkách. Ale o tom
si přečtete na facebooku na stránce Mládež Vizovického
děkanátu.
Na přelomu roku přelomit, co se nepovedlo, a děkovat za to, co se povedlo
Nejen proto, že budou Vánoce - a to je čas, kdy by

obzvlášť měla zaznívat slova vděčnosti, je na místě poděkovat vám všem za celý uplynulý rok. Mnohdy žijeme
a ani nestíháme registrovat, kolik krásného se kolem nás
děje a čeho všeho můžeme být součástí. A že se toho
každý rok „při kostele“ děje víc a víc! Tak tedy, velké díky:
- rodičům za to, že vozí své děti, kde a kdy je potřeba,
že je posílají do scholičky (která není jen o zpěvu, ale
především o setkávání se s ostatníma, hledání správného životního stylu a předávání kvalitních hodnot), že
pomáhají s organizací akcí, že vytváří zázemí pro naše
aktivity a podporují své děti v jejich osobnostním růstu,
- malým i velkým scholistům a ministrantům za jejich
nadšení pro všechno
- dětem, které chodí do náboženství a jejich katechetům
- zastupitelům na obci a všem ostatním dárcům za finanční podporu: letos se pořizovaly zpěvníky, papíry
a kancelářské potřeby, balonky a další vybavení na faru
pro děti a mládež a dva velké bubny pro scholičku.
Do budoucna bychom rádi pořídili mikrofony a příslušnou aparaturu,
a také zařídili farní
knihovnu.
- Otci Pavlovi
za jeho nápady, vedení
biřmovanců,
organizování ministrantů a velikou podporu akcí pro rodiny
s dětma, pro mladé
lidi a pro všechny,
kdo se chtějí zapojit,
- biřmovancům
za jejich svědomitou
přípravu,
- mládežníkům ze
scholičky za jejich
zapojování a přebírání zodpovědnosti
za scholičku,
- organizátorům

a těm, kdo se zapojili do misijního jarmarku, noci kostelů, adventního koncertu Motýlů, Vánočního a Velikonočního sboru, roznášení Betlémského světla a tříkrálové sbírky,
- maminkám, které se schází na modlitby matek
v pondělky přede mší svatou,
- členům Živého růžence a všem ostatním, kdo se
za celé Želechovice, Lípu a Klečůvku modlí
- varhaníkům, květinářkám, lektorům, všem, kdo přicházejí uklízet kostel i faru
- a všem ostatním – každý máme své místo v naší farní partě, tak díky za to a přejeme požehnané svátky
Pořad bohoslužeb, koncertů a dalších událostí můžete sledovat na webu farnosti: www.farnostzelechovicenaddrevnici.webnode.cz
A další info, fotky, články a přehled všech divadel, jarmarků, táboráků a dalších aktivit nejen pro děti, ale i pro
mladé lidi, rodiče a ostatní, najdete na webu scholičky:
www.scholicka9.webnode.com
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Skauti

Milí rodiče, členové, přátelé, příznivci a spoluobčané,
Vánoce se kvapem blíží. I my jsme v pilné práci,
a proto jsme se o přípravu tohoto příspěvku podělili.
Předkládáme zážitky přímo účastníků. A že je na co
vzpomínat.
NÁVŠTĚVA HROBU HONZÍKA PLACHÉHO
Bobříci nemají moc aktivit, které by je prezentovali vně družiny, ale přesto se snaží mít pestrý program.
Jednou čistě jejich tradicí je dušičková návštěva
místního hřbitova. Letos jsme si vyrobili ze zavařovacích sklenic vlastní lucerny a pak jsme již setmělou
vesnicí zašli rozsvítit svíčky a pozdravit našim pokřikem tohoto mladíka, který byl kdysi dávno členem
našeho oddílu a který zemřel ve velmi mladém věku.
NÁKUPNÍ HOREČKA BRNO
V sobotu 3.11.2018 se odvážné Rebelky, které
se nebojí poznávat nové města, vydaly za krásami Brna. Vyrazily jsme autobusem v sedm hodin
z Želechovic a před 10 hodinou jsme byly v Brně.
Prohlédly jsme si náměstí Svobody, brněnský orloj,
morový sloup, mega sochu koně s jezdcem. Navštívily a obdivovaly velikost a hloubku prostoru gotického chrámu sv. Jakuba (s hambatým andělíčkem)
i Petrov. A pak jsme se přesunuly do ráje nákupů,
praktických nápadů a milých drobností do IKEA.
Zde jsme společně v restauraci poobědvaly, a pak
se vrhly do vánočních nákupů. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale nám to nevadilo. Z Brna jsme se vydaly
spokojené v 18 hodin do Želechovic. Musím Rebelky pochválit v dochvilnosti a spolehlivosti, protože
výlet měl hladký průběh, na nikoho se nečekalo
a nikdo se neztratil. A protože se akce moc líbila, tak
příští rok vyrážíme opět.

POCHOD BROUČKŮ
Jako již každý rok jsme spolu s obcí pořádali Pochod broučků. Všichni zúčastnění se shromáždili
u Coopu a v 17:00 h se vydali směrem ke škole. Trasa byla lemována svítícími lampióny a lahvemi se
svíčkami. Cesta byla dlouhá, ale všichni došli a před
vstupem do školní zahrady dostaly děti Brumíka
a vydali se na strašidelnou stesku, kde je čekal teplý
čaj a dospělé i svařák. Na konci mohli všichni vidět
slavnostní ohňostroj. Účast byla hojná a doufáme, že
všichni přijdou i příští rok.
DRAKIÁDA
Letošní drakiáda proběhla sice až skoro v polovině
listopadu, ale hlavní je, že byla. Už se pomalu blížilo
půl druhé, ale u nástěnky zatím jen pár skautů a jenom jeden účastník. Ale i kdyby tam byl jen ten jeden účastník, tak bychom se i tak vydali vypustit své
draky. Jak jsme ale pomalu odcházeli na kopec, tak se
k nám z nenadání přidávalo čím dál víc a víc dětí s rodiči. Po příchodu ke křížku všichni vytáhli svoje draky
a hurá do jejich pouštění. Letos nám vítr přál a draci
byli nahoře ihned, oproti loňskému roku, kde drak letěl jen tak dlouho, dokud s ním někdo utíkal. Nakonec
když jsme to spočítali, tak na drakiádě bylo celkem
asi 50 lidí, což byla docela velká účast. Asi po hodině,
kdy jsme se většinou dívali jen nahoru, kde se všichni
draci proháněli, jsme všechny svolali a poté následovalo vyhodnocení letošní drakiády. O tom, kdo bude
vítězem v letošním roce, ale nakonec rozhodly všechny děti, které měly svého draka. A to tak, že vybíraly
postupně který drak je nejhezčí až do posledního.
Odměnu jinak dostali úplně všichni, protože každý
drak byl hezký a všichni vydrželi celou dobu lítat
s ostatními na obloze. Po vyhodnocení jsme si ještě
rozdělali malý ohýnek, na kterém jsme si opekli nějaký ten špekáček a zároveň se i trošku

ohřáli. Letošní drakiáda proběhla v dobré náladě, honosné účasti a těšíme se zase na další v příštím roce.
ADVENTNÍ NEDĚLE
Na Adventní neděli jste nemohli chybět. A jestli
ano, tak jste přišli o hodně vánoční atmosféry a skvělých vystoupení. U skautů jste mohli vyluštit pár šifer
za bonbónovou odměnu a to stálo za trochu námahy, zvlášť když jste si u toho mohli zpívat písničky,
které zrovna hráli na kytary a pohostit se perníčky,
které Rebelky upekly ve školní kuchyňce. Tato nedělní školní akce byla opět vydařená a ještě když v sedmnáct hodin končila, nechtělo se některým domů.
A PÁR DROBNOSTÍ NA ZÁVĚR
Ve čtvrtek 6.12. prohledali Bobříci při schůzce školu, jestli si tam náhodou Mikuláš, který ve škole byl
ve středu, někde nezapomněl pytel s dárky. A věřte
nebo ne, byli úspěšní. Na Vánoční schůzce si také
zkusili upéct a nazdobit pár perníčků (i když jen pro
maminky a pro sebe) a k tomu si zazpívat koledy.
V pondělí 10.12. proběhla u Rebelek Mýdlová schůzka, kdy děvčata vyráběla mýdla pro své nejbližší
na Vánoce a do další schůzky (Vánoční schůzka, kde
se nadělují dárečky, prskají prskavky, pouští v míse
lodičky, krájí jablíčka atd.) měla za úkol plnit každý
den milý úkol v adventní cestě. Např. mamince uvaří
kafe, s taťkou zajdou na procházku, uklidí a vyzdobí
si pokojíček, uklidí si v aktovce atd. Po splnění každodenních milých úkolů je odměna ve formě již tradičního každoročního dětského svařáku, na který se
všechny těšily, neminula.
Děkujeme všem za Vaši přízeň a přejeme vám
krásné Vánoce naplněné spoustou milých setkání
a do celého nového roku 2019 hlavně pevné zdraví.
Za všechny želechovské skauty Hela, Choroš, Nika,
Kůstka a Cvrček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VYSOKÉ POLE „OVČÍ VLNĚNÍ“
V úterý 20.11.2018 jsme jeli se třídou na školní výlet. Ranní vstávání bylo neúspěšné. Vůbec se mi ne-

uplynula. Kousek před domem se stala havárie, a tak
jsme museli ještě čekat, ale potom už jen cesta pěšky
domů.
Byl to pěkný výlet. Škoda, že nejeli všichni. Bylo to
zajímavé a dozvěděla jsem se novinky. Děkuji vám
za výlet, paní asistentko Staňková, moc pěkně to
bylo nachystané i vám, paní učitelko Bažantová.
Autor: Šárka Zichová 8.A
Korektor: Blanka Gallová

chtělo z postele, ale nakonec jsem vstala. Hned poté
jdu na záchod a umýt si obličej. Potom se jdu obléct
a nachystat si svačinu a věci na výlet.
V půl osmé jsem vyšla s kamarádkou z domu.
Šly jsme ještě do obchodu a potom už na zastávku.
Čekaly jsme tam aspoň půl hodiny. Jak přišli všichni
spolužáci kromě některých, protože nemohli. Vyjeli jsme. Cesta trvala 45 minut, takže jsme tam byli
po deváté hodině. Po příjezdu nás čekala krátká
cesta k místu. Na začátku nás přivítala zvířata. Stála
tam pěkná dřevěná chaloupka, stáje, stodola, obydlí
a ohrady pro ostatní zvířata. Nejdříve jsme museli
chvíli počkat na paní instruktorku Radku Brtišovou,
která nás provedla a říkala, jak se o ovečky stará,
stříhá a co s vlnou potom dělá. Také nás přivítali dva
rezaví kocouři, kteří si nás hned oblíbili. Potom nás
zavedla paní instruktorka do chaloupky a tam nám
vyprávěla o vlně – co se s ní dělá, která ovce měla
nejvíce vlny, jak dlouho se stříhají a další zajímavosti. Také nás naučila plstění. Dostali jsme zajímavou
jehlu, kterou jsme píchali s vlnou do molitanu. Ještě nám dala formičky, aby z toho něco vzniklo. Paní
nám ukázala jejich malý obchůdek, kde měli rukodělné práce a potom hurá na oběd. Měli jsme řízek
s hranolky. Po obědě jsme se vrátili a šli na procházku, která byla akční. Dostali jsme od paní Jany Richterové papír, na kterém byly obrázky, které na Environmentální centrum navazovaly. Na konci nás čekal
poklad. Jak měly hotovo všechny skupinky, tak jsme
si ještě povídali o ochraně přírody. A to byl už konec
programu. Když jsme šli na zastávku, byla tam veřejná studna, v které plavala ryba, a k tomu ještě začalo
hodně sněžit. V autobuse byla legrace a cesta rychle

PODŘEVNICKÁ SPORTOVNÍ LIGA 2018/2019
Podřevnická sportovní liga základních škol je celoroční soutěž v deseti vybraných sportech, která je
organizovaná pro mladší a starší žáky/žákyně v našem regionu.
Díky systematickému hodnocení, získávají družstva body dle umístění. Ty se průběžně sčítají a doplňují do tabulky. Dosavadní 2. místo je výbornou

vizitkou a dobrou reprezentací naší školy a obce. Vítěznému družstvu bude předán putovní pohár. Přejeme žákům, ať si udrží dobrou formu. Držíme palce!

Průběžné pořadí škol:
1. ZŠ Štípa 20 bodů
2. ZŠ Želechovice 16 bodů
3. ZŠ Slušovice 12 bodů
4. ZŠ Kašava 9 bodů
5. ZŠ Trnava 6 bodů
Vybrané sporty:
Trnavský běh; Atletika; Stolní tenis; Ringo; Vybíjená; Badminton; Florbal dívky; Florbal chlapci; Kašavský běh; Kin-Ball
Za Školní sportovní klub Michaela Bařinová

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH VE STOLNÍM TENISU
Naše škola pořádala ve dnech 17.10. a 24.10.
v rámci Asociace školních sportovních klubů okresní kolo ve stolním tenisu. Obě kategorie tentokrát
slavily úspěch. Nejlepší hráčkou okresu se stala Kateřina Ďuláková, která mimo jiné sbírá zkušenosti
i na turnajích v zahraničí. / účast na ME ve Štrasburku
/. Další úspěchy zaznamenala s českou reprezentací / 2. místo v mezinárodním turnaji družstev Satelit Tour 2018, 3. místo ve čtyřhře na mistroství ČR /.
Tato mladičká hráčka jde příkladem svému bratrovi
Michalovi, který se umístil ve stejné kategorii chlapců na krásném 2. místě. Urputný boj v semifinále
o každý bod sehrál Jakub Dvořák. Nakonec v těsném
výsledku postup do finále nevybojoval. Po drobném
zklamání se ale rychle vzpamatoval a nakonec získané 3. místo bylo úspěchem. Medailové příčky unikly
sourozencůmChurým a Janu Vlčkovi.
Za výborné výkony a vzornou reprezentaci všem
děkujeme.
Jako pořadatelská škola jsme museli zajistit tým
rozhodčích a zapisovatelek. Tímto udělujeme pochvalu: P. Balajkovi, T. Jurovi, J. Dvořákovi, J. Vlčkovi,
O.Tichému , S. Krčkovi, M. Čuříkovi, O. Košutovi, Š. Zichové a V. Goláňové.
Za Školní sportovní klub Michaela Bařinová
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zpravodaj

Kateřina Ďuláková je úspěšnou reprezentantkou
ve stolním tenisu. Tato mladičká hráčka je žákyní
naší školy.
Začneme tradičně, Kačko.
1. Co tě vedlo hrát právě stolní tenis?
Taťka dostal ping pongový stůl k narozeninám. Když
přišla trenérka Blanka Šimrová dělat nábor hráčů
do prvních tříd, tak si taťka myslel, že bych se to
v kroužku mohla naučit.
2. Tvůj první trénink, na co vzpomínáš?
Na první trénink ve škole si nevzpomínám, ale vzpomínám si, že jsme trénovali i s robotem. To je stroj,
který vystřeluje míčky.
3. Co považuješ za svůj největší úspěch?
Účast na mistrovství Evropy ve Francii letos v srpnu.
A také druhé místo na mezinárodním turnaji „Joola
sattelite tour 2018“, kde jsem ve finále těsně prohrála
s německou reprezentantkou Denise Husung.
4. Máš nějaký rituál? ( před-po soutěži )
Během celodenního turnaje hraju několik zápasů
a před každým zápasem se jdu rozcvičit.
5. Jak vzpomínáš na svůj první turnaj?
Na úplně první turnaj si už nepamatuju. Ale vzpomínám si na první republikový turnaj mládeže ve Valticích, kde bylo více než 100 dětí a hrálo se na dvaceti
stolech.
6. Nejtěžší soupeřka?
Vítězka ME ve Štrasburku Anett Kaufmann. Obrovský talent. Německá jednička.
7. Co tě dokáže rozlobit?
Když mi to „nechodí“ na stůl.
8. V čem vynikáš mimo stolní tenis?
V ping pongu ;-)
9. Jak často trénuješ?
Každý den. O víkendu mám zápasy a turnaje.
10. Tvoje oblíbené jídlo?
Řízek s bramborem.
11. Máš sport, který by ti dokázal nahradit stolní
tenis?
Ne.
12. V kolik hodin chodíš spát?
Kolem desáté.
13. V čem tě sport omezuje v běžném životě?
Nenechává mi volný čas. A trochu mi i omezuje prostor na učení.
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Vás návštěva besídky nestala nekonečnou a nudnou
povinností.
Paní ředitelka kromě informací o průběhu prací
u školy pozvala rodiče na plánovaný ples školy, který
se uskuteční 9. 2. 2019 ve Vizovicích a bude zahájen
slavnostní polonézou předvedenou letošními deváťáky, kteří pilně trénují pod odborným dozorem
tanečního mistra pana Aleše Mědílka. Jménem školní knihovny a její touhy rozrůstat se tak, aby si zde
každý našel četbu odpovídající jeho zájmům a potěšení, jsem rodičům připomněla možnost podílet se
na splnění některého z knižních přání, které zdobily
stromeček u ředitelny.
A co letošní oficiální program? Největší trému
měli určitě prváci paní učitelky Čapkové a Němco-

mou píseň J. Nohavici zpestřili medvědi metající
kozelce.
Představil se také kroužek orientálních tanců paní
učitelky Dolanské – je vidět, že tanečnice pilně trénují a jejich pohyby už jsou skutečně ladné a svádivé…
Druhostupňoví přidali pár písní, které vybrali
a natrénovali s paní učitelkou Lapčíkovou. A pak se
za nás všechny rozloučila moderátorka odpoledne
Soňa Krčková z 9.A a pozvala na dílničky a drobné
občerstvení do jídelny.
Mohli jste si prohlédnout výtvarné práce žáků,
které vytvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, prezentoval se také výtvarný obor ZUŠ Morava, který u nás pracuje od září. K zakoupení byly

vé, pro které jejich vystoupení bylo premiérou před
vyprodaným hledištěm. Zvládli to krásně, nic nepopletli a sklidili zasloužený potlesk.
Druháci paní učitelky Stodůlkové předvedli ukázku z pohádky Mrazík, a tím nás všechny navnadili
na únorovou premiéru nastudování celé pohádky. Jejich verze byla vtipná, Ivánek skutečně krásný,
Nastěnka skromná a loupežnici nemytí a trochu natvrdlí. Oceňujeme také aktivní přístup rodičů, kteří
pomohli obstarat kostýmy.
Paní učitelka Pekařová s dětmi z 2.B připravila básničky a písničky o sněhulákovi, které žáci doprovodili
hrou na ořechové skořápky.
Třeťáci doprovázení kytarovým doprovodem
pana Kollarčíka a paní Babíkovou nám přiblížili
v podstatě idylický život eskymáků v Grónsku, zná-

drobnosti vyrobené žáky, kteří je sami prezentovali
a prodávali (aneb finanční gramotnost v praxi),
mnozí jste si také vyrobili svícínky z jablka a další
adventní a vánoční věci. Pokud si netroufáte na pečení a zdobení perníčků, mohli jste se zásobit u paní
Pavlačkové, která nabízí také originální perníčková
„péefka“. Mnozí dospělí využili této příležitosti spíše k setkání se známými, neformálnímu rozhovoru
s učiteli, občerstvení dobrou kávou či domácím
cukrovím. Osobně se domnívám, že tato část je pro
dospělé většinou nejpříjemnější a nejzajímavější,
a hojná účast i na těchto aktivitách je toho důkazem.
Velké díky patří všem, kteří připravovali program
nebo se podíleli na hladkém průběhu příjemného
odpoledne. Bez ozvučení zajištěného panem Turnerem ze ZUŠ Morava by vystoupení dětí nebylo slyšet

Děkuji za rozhovor a přeji ti úspěšnou sportovní
kariéru.

RADUJME SE, VESELME SE…

Tato slova mě napadají vždy, když se blíží termín
Adventní neděle – jednak to znamená, že Vánoce
už jsou blizoučko, jednak že budeme moci rodičům
předvést výsledky několikatýdenního úsilí. Secvičit
s dětmi vystoupení, vyrobit předměty k prodeji, vymyslet a obstarat vše pro výrobu v dílničkách – to
vše se neuděje lusknutím prstu. Adventní neděle je
pro nás zkouškou, vyvrcholením a zúročením dlouhodobé práce a hlavně odměnou!
Pobuďme veselí spolu… To, že přijdou nejen rodiče současných žáků, kteří aktivně vystupují, ale i ti,
kteří nejdou cíleně „na to svoje dítě“, svědčí o tom, že
toto setkání vykrystalizovalo v respektovanou školní
i obecní tradici. Díky pečlivě připravenému, pestrému a přiměřeně dlouhému programu se snad pro
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až do zadních řad rodičů. Vážíme si nasazení skautů,
kteří napekli voňavé perníčky (díky, Rebelky!) a zajistili bezvadnou kytarovou a písničkovou atmosféru
v předsálí jídelny. Bez ochotných žáků z 8. a 9. ročníku bychom stěží ohlídali vstup, šatny, Strom přání a další nezbytné organizační věci. Bez příjemné
obsluhy bufetu by Vám káva či punč tak výborně
nezvedly náladu. Bez „akčních prodejců“ u jednotlivých stánků byste určitě neodešli s nějakou tou vánoční drobností. Bez kreativity a obětavosti učitelů,
kteří se dětem trpělivě věnují, by program vůbec nevznikl. Bez kolegyň a paní ředitelky, které vymyslely
celou filozofii a náplň akce, bychom ji nerealizovali
s takovou radostí.
Abysme k vám za rok přišli, a vás ve zdraví zas
našli… To je také moje přání – nejen Vám všem
do nového roku, ale i další Adventní neděli. Těším se
na příští předvánoční a hřejivé setkání s Vámi.
Jana Hrubá
BIBLICKÁ SOUTĚŽ
V pátek 30. listopadu se na Církevní ZŠ ve Zlíně konalo Okresní kolo biblické soutěže. Zúčastnilo se ho
36 žáků ze 4 škol (Zlín, Želechovice, Francova Lhota,
Nedašov) a hlavním tématem tohoto ročníku byl patriarcha Abrahám a Skutky apoštolů.
Po náročném testu znalostí, na které byli naši
borci vzorně připraveni, následovalo vyhodnocení
a dramatické ústní finále, kde šlo nejen o znalosti, ale
také o rychlost a o trochu toho příslovečného štěstí.
Želechovjani nastoupili v těchto týmech:
5. třída: Hanka Balajková a Bětka Mičulková z 5.A
a Ondra Hrubý z 5.B,
6. a 7. třída: Ivan Dolský z 6.A, Standa Krček ze 7.A
a Zuzka Jurová ze 7.B,
8. a 9. třída: Lucka Chmelařová a Adam Strouhal
z 8.B, Soňa Krčková z 9.A.

Vánoční přípravy jsou v plném proudu
a my vás srdečně zveme na adventní besídky žáků ZUŠ. Z kapacitních důvodů
proběhnou ve dvou termínech, a to 14.
12. a 20. 12. 2018 v budově ZŠ. Do vánočních příprav a výzdoby školy se již zapojují i žáci nově vyučovaného výtvarného
oboru, který je realizován v předmětech
Plošná a Prostorová tvorba. Tím ovšem
rozvoj oborů ZUŠ Morava nekončí. Podařilo se otevřít také Literárně dramatický
obor s výukou loutkoherectví, čímž jsme
navázali na tradici loutkářů působících
v našem regionu. Studium bude zaměřeno na rozvoj rétoriky, správného vyjadřování, umění improvizace a žáci se seznámí
s technikou jevištní řeči a ovládáním loutek. Výuka bude probíhat ve dvouhodinovém bloku v Domě kultury ve Zlíně pod
vedením Lenky Sasínové, ale v případě
velkého zájmu je možno otevřít třídu Literárně dramatického oboru přímo na pobočce v Želechovicích.
Děkujeme všem žákům, rodičům a příz-

Všichni podali obdivuhodné výkony, ale úplně
největší štěstí měla nakonec Bětka Mičulková, která
zvítězila ve své kategorii a postoupila tak do celostátního finále do Brna.
Bětka se připravovala podle vlastních slov hlavně
usilovným pročítáním Bible, nicméně i ona byla občas překvapena náročností otázek. Nikdo z účastníků třeba nevěděl, co znamená slovo apokalypsa. Jak
známe Bětku, do března, kdy pojede do Brna, všechno pilně dostuduje a omráčí nejen svým živelným
projevem, ale také rozsahem svých znalostí.
Chválíme všechny účastníky za vzornou reprezentaci a Bětce budeme držet palce v dalším kole.
P. Pavel Martinka, Pavla Sýkorová,
vyučující náboženství

si pejsek s kočičkou přáli na Vánoce aneb Jak to chodí o Vánocích u vašich domácích mazlíčků?
Naše děti se také zapojily, kreslily jak už pejska
s kočičkou, tak i své vlastní domácí mazlíčky. Vznikla řada pěkných obrázků, které máte možnost vidět
přímo u nás ve škole nebo ve zlínské knihovně, kde
budou práce vystavené do konce prosince. V této
soutěži mohli hlasovat rodiče, široká veřejnost,
udělovala se první tři místa podle počtu získaných
hlasů. Dále bylo uděleno nezávislé ocenění knihovnického kocoura Miloše. A právě kocourovo ocenění
získal náš žák Bruno Smoček z I. B za obrázek pejska
s vločkami. Máme velkou radost a přejeme Brunovi
i ostatním dětem spoustu radostných okamžiků nejen z výhry.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se
tradičně připojuje k celorepublikové akci Den pro
dětskou knihu. Tento den připadl na 1.
prosince 2018. Pro
děti byl připraven
pestrý program – výtvarná dílna Tvoření
s pejskem a kočičkou, zápis nových
dětských
čtenářů,
výstava s názvem
Knihy našich prarodičů, představení Divadla Kufr Velký Fuk
a vernisáž výtvarné
soutěže pro děti
základních a mateřských škol. Letošním
tématem bylo Co by

VELKÉ KNIŽNÍ PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče,
opět jste nás příjemně překvapili – svou aktivitou
a ochotou podílet se na splnění vánočních knižních
přání, kterými jsme vyzdobili stromeček u ředitelny.
Něco málo papírků na něm zbylo – ale jak to tak
vypadá, knihovna bude velmi praskat ve švech…
Děkuji už jen za projevenou ochotu knihy koupit a –
budu se tak opakovat – udělat radost nejen jednou,
ale opakovaně všem dětem, které si knihu Vámi darovanou přečtou. Velmi si toho vážím, knihovna vybavená aktuální a žádanou literaturou není na škole
samozřejmostí.
Knihy můžete předávat ještě během tohoto
a příštího týdne v kanceláři školy či na vrátnici, bylo
by hezké, kdybyste do knihy napsali věnování – ale
není to podmínkou. V knihovně také ráda ubytuji
knihy, které z nějakého důvodu plánujete vyřadit
(např. Vaše děti už jim odrostly).
Za všechny knihomoly
Jana Hrubá, školní knihovnice

nivcům školy za vřelou podporu a spolupráci a přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a radosti v novém roce 2019.

www.zusmoravazlin.cz
Facebook:
ZUŠ MORAVA – Želechovice n. Dř.
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Mateřská škola Želechovice

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Anděl seděl na obláčku,
čáry, máry čaroval,
vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
8.12.MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Pozor na to, milé děti
čarování není žert,
něco se mu nepovedlo,
a tak přibyl ještě čert.

12.12. VÁNOČNÍ JARMARK
Světýlka stromeček cukroví,
jaké jsou svátky, kdo to ví?
Ve vaně plave si kapříček,
rozdejte štěstí kousíček.
Jsou tady už zase Vánoce,
přišly na den přesně po roce.
U stromečku koledy hrají,
všechny děti si je zpívají.
KRÁSNÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI
MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Kamila Macíková
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TJ sokol Želechovice
nebo písničku) sladký balíček. Závěrem se taneční
parket zaplnil dětmi s anděly, čerty a Mikulášem, což
bylo tím správným vyvrcholením celé akce, kterou
hudebně doprovodil pan Kouhoutek.
Je třeba poděkovat členům TJ Sokol, pracovníkům
obecního úřadu i ostatním dobrovolníkům za vzornou přípravu karnevalu – od vyzdobení a přípravy
sálu, pořadatelské služby včetně masek Mikuláše,

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL – SOBOTA
8. PROSINCE 2018
TJ Sokol Želechovice ve spolupráci s obcí Želechovice nad Dřevnicí uspořádal ve vyzdobeném
sále sokolovny v sobotu 8. prosince 2018 tradiční
Mikulášský karneval. Program karnevalu začal v 15
hodin ve zcela zaplněném sále tanečním vystoupením dětí pod vedením J. Žilkové, která celou akci
moderovala. Dále zatancovaly děti z želechovické
mateřské školy pod vedením učitelek K. Macíkové
a P. Slováčkové. Vánočně nás naladila tři děvčátka
jejich zpěvem a dětské vystoupení završily „světelné
tanečnice“. Dále se děti mohly nechat zkrášlit malováním na obličej a ozdobit masku nafouknutým
balónkem. Po ukázkách dětí se otevřela opona a odhalila „želechovické peklo“ s čerty a Luciferem, který
následně vstoupil mezi děti a ukázal, že není až tak
zlý, jak vypadal a někteří se s ním dokonce na památku i vyfotili. A pak děti přivolaly Mikuláše s anděly,
ti následně rozdali všem dětem (za malou básničku

andělů i čertů, až po konečný úklid. Plný sál sokolovny a spokojené děti jsou pro nás motivací, abychom
tuto tradiční akci pořádali i v následujících letech.
Za TJ Sokol Želechovice přeji všem občanům
krásné a požehnané prožití vánočních svátků a vše
dobré do nového roku 2019.
Za TJ Sokol Želechovice
Jan Dřevojánek
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Robinsonky
Dne 10.12.2018 uběhlo pět
let od založení našeho sdružení.
Co vše se nám podařilo za těch
pět let udělat, zrealizovat? Je až
k nevíře kolík toho je. Ani nemůžeme spočítat rozesmáté tváře
návštěvníků s handicapem i bez
a děti z různých kroužků, kteří
před námi smekají, co vše zvládáme dělat pro druhé, nezištně
bez nároku na mzdu.
Kolík dobrovolnických hodin
a volného času nás všech, kolík
shánění a k tomu ještě 3x stěhování a to vše bez grantu, dotaci s malou pomoci sponzorů
a obcí Želechovice nad Dřevnicí
a Lípa. Děkujeme, že jste s námi
a držíte nám palce – a že můžeme být součástí krásné krajiny
želechovických Pasek.
Přeji Vám všem veselé
Vánoce a šťastný nový rok.
S úctou a přáním
všeho dobrého
za Robinsonky, o. s.
Halina Bílková
předsedkyně sdružení

Terénní asistenční služba
Terénní asistenční služba (TAS) je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti
let ve Zlíně a přilehlých obcích. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit
svou nepříznivou životní situaci (dlouhodobá finanční tíseň a předluženost,
nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující rodinné prostředí apod.) a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný
vývoj dětí.
Služba je dobrovolná a bezplatná.
V případě potřeby kontaktujte Mgr. Jarmilu Studeníkovou v pracovních
dnech mezi 7-19 hod.
na tel.: 734 522 288 nebo na e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz

Senior Care, sociální služby o. p. s.

Organizace Senior Care sociální služby o.p.s. vznikla v roce 2010, jako obecně
prospěšná společnost, za účelem poskytování sociálních
služeb seniorům v Berouně a blízkém okolí. Od samého
prvopočátku byla zaměřena na poskytování terénních služeb, s cílem umožnit seniorům, co nejdelší důstojné setrvání ve vlastním domácím prostředí.
V následujících letech se organizace plně vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně, celostně
nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem
sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí
službami méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také
zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.
Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého stojí mnoho
sil a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje
pomoc, nestyďte se, říct si o ní.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, je osobní
asistence poskytována nepřetržitě a pečovatelská služba celoročně, včetně
sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. V rámci péče je samozřejmostí prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení
kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu
péče je 120 Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli
čas, který stráví pří cestě za ním. První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice, tel.: 601 151 311. Ceník, kontakty a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz
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Hasiči Želechovice
Výroční valná
hromada

S listopadem začínají výroční valné
hromady jednotlivých
sborů. Ta naše se uskutečnila v pátek 16. listopadu v Pohostinství
u Březíků. Po uvítání
hostů, minutě ticha
za zemřelé bratry
a sestry, následovalo
nejen zhodnocení bohaté činnosti našeho
sboru, ale i hospodář
sboru a předseda revizní a kontrolní rady
přečetli své zprávy.
Následovalo také ocenění vybraných členů
za jejich práci v hasičském sdružení. Vyvrcholením schůze bylo
Mladí hasiči
Letošní rok byl pro mnohé z nás plný dobrodružství
a nových zážitků. Soutěžní sezóna pro nás nebyla vždy
zcela úspěšná, ale jen pokud se bavíme o konečných
umístěních. Pro náš sbor bylo daleko důležitější, že se
naši nejmladší pořádně rozrostli a tudíž nebyl problém
se soutěží vůbec účastnit.
První část roku se nesla v duchu uzlovacích soutěží.
Tyto jsme se snažili absolvovat také s novými členy, aby
si vyzkoušeli něco jiného, než je běhání s hadicemi a sestřikování terčů.
S příchodem jara jsme se pak vydali na závody požárnické všestrannosti a samozřejmostí byla také účast
na jarním kole Hry Plamen v Otrokovicích. Naše dětí nás
také doprovodily na pouti na Sv. Hostýně, kde jsme si
celý den všichni náramně užili. V létě pak šlo o tradiční
závody v požárním útoku. Těch jsme letos zvládli o něco
méně, než jsme původně plánovali, ale i tak se bavíme
v řádech desítek závodů. Tradiční tréninky jsme si zpestřili přípravou programu na výroční valnou hromadu
našeho sboru. Tímto bych ráda všechny moc pochválila
za přístup a také mimo tréninkovou přípravu. S příchodem podzimu a zimy jsme opět obsadili naši klubovnu
na zbrojnici, která nám již začala být velmi těsná, a tak
jsme se s našimi nejmenšími přesunuli do prostor, kde
dříve sídlila mateřská školka. Myslím, že mi dají všichni
za pravdu, když řeknu, že je to pro nás změna k lepšímu.
A co nás čeká v příštím roce? Věřím, že nudit se opět
nebudeme. V zimních měsících bychom rádi uskutečnili
výlet do Zlína, který jsme bohužel před Vánoci již nestihli. Na jaře pak již dlouho plánovaný víkendový pobyt
na Rusavě. Účast na hasičských poutích je, stejně tak
jako účast na soutěžích, již samozřejmostí. O čem budeme muset začít vážně uvažovat je pak rozdělení tréninků pro mladší a starší žáky. Vzhledem k tomu, že nyní
evidujeme celkem 23 dětí, zdá se tento krok jako správný a pro pozvednutí soutěžních výsledků nevyhnutelný.
Na závěr bych Vám všem, ať už rodičům, prarodičům,
sourozencům, kamarádům či jen nadšeným fandům hasičského sportu, popřála klidné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších a správné vykročení do roku
následujícího, který bude, doufejme, alespoň tak úspěšný, jako byl ten letošní.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
Oslavy 100 let republiky
V neděli 28. října se slavilo v naší obci 100. výročí
od založení Československé republiky. Akce probíhala v prostorách před obecním úřadem. Ve 14 hodin se
rozezněla rozhlasem hymna, poté přednesl svůj projev
starosta obce, kde zmínil důležité události té doby. Následovalo položení věnce k Pomníku padlým u obecního úřadu. Zástupci obou sborů dobrovolných hasičů
spolu se skupinou místních skautů vytvořili čestnou
stráž u pomníku. Nechyběla také výstava fotografií
ve vitrínách před obecním úřadem.

opět vystoupení mladých
hasičů, kteří si pod křídly
svých vedoucích připravili
několik básniček a scének.
Následovala diskuze, večeře a volná zábava.
Rozsvěcení vánočního
stromu
Je již tradicí, že začátkem
prosince
rozsvěcujeme
v naší obci vánoční strom
na návsi před Jednotou.
Letos poprvé se tato oblíbená a hojně navštěvovaná
událost konala v sobotu,
což jistě uvítali jak občané,
tak i řada nás, kteří jsme připravovali pro návštěvníky
nejrůznější pochutiny. Budeme se těšit opět za rok!
Rok 2018
Protože ke konci roku
patří bilancování, co se
povedlo či nikoli, pojďme
si společně připomenout
umístění na soutěžích
a práci výjezdové jednotky. Mezi důležité činnosti
našeho sboru patří práce
s mládeží, kterou shrnula
jejich vedoucí na začátku
článku. Kromě soutěžení
se však podílíme i na akcích
pro naše občany (Májová
veselice, Hody, Rozsvěcení
vánočního stromu, Sběr
železa, …).
Tak tedy zpět k soutěžím. Družstvo mužů letos
opět nemohlo chybět v seriálu šesti soutěží Grand
Prix VIII. okrsku. Letos se
jim však bohužel nedařilo
podle představ, ani jednou
se nepodařilo omlazenému týmu vyhrát. I tak to
v celkovém umístění stačilo
na 3. místo. Tak snad nás
příští rok smůla mine a štěstí se obrátí na naši stranu.
Družstvo žen letos v seriálu Grand Prix chybělo

i nechybělo. I přes nedostatek soutěžících členek se
holky rozhodly soutěžit v Lužkovicích, kde vyhrály, poté
v Lípě, kde obsadily druhé místo a na domácí soutěži,
která se jim bohužel moc nepovedla. Nevadí, snad příští
rok bude u žen na soutěže bohatší.
Výjezdová jednotka byla letos zatím povolána k zásahům celkem čtyřikrát, respektive třikrát, jelikož jednou
se jednalo o planý poplach. Dvakrát jsme v katastru
naší obce byli ku pomoci u požárů střech na rodinných
domech, kde jsme po uhašení ohně zůstávali na místě
na dohlídku. Naposled jsme vyjížděli v říjnu na nedaleký Provodov k požáru chaty. A protože je topná sezóna
v plném proudu, apelujeme na všechny občany, aby
dbali zásad bezpečného topení, popřípadě si nechali
spalinové cesty zkontrolovat oprávněným kominíkem
a předešli tak neštěstí požáru.
Závěrem bychom chtěli tímto poděkovat vedení
obce Želechovice nad Dřevnicí a všem, kteří naši činnost
podporují. Všem spoluobčanům přejeme krásné svátky
vánoční prožité v kruhu nejbližších a v novém roce 2019
hlavně pevné zdraví!
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira
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Hasiči Želechovice Paseky
VÝROČNÍ SCHŮZE 2018
V pátek 23.11.2018 měl náš sbor Výroční valnou
hromadu, na které jsme zhodnotili, co se nám
podařilo a co nepodařilo splnit z toho, co jsme si
před rokem naplánovali. Zúčastnilo se 51 členů
z celkových 79 a 13 hostů. Členové výboru zhodnotili ve svých zprávách činnost našeho sboru.
Zprávu kontrolní a revizní rady přednesl Karel Červenka. Po informacích o činnosti sboru
a co jsme všechno udělali, nám naši mladí hasiči předvedli kulturní vložku s přednesem básní
v čele s Nikolou Machalovou, Sofií Chmelovou
a Zuzkou Zichovou. Pak následovalo ocenění
členů. Plán činnosti na rok 2019 přednesl Martin
Paták a byl schválen všemi přítomnými. Asi se
nám toho podařilo hodně, jak v oblasti soutěží,
kde jsme vyhráli okrskovou soutěž i celkové pořadí Grand-prix, mladí hasiči mají lepší výsledky,
tak i při kulturních akcích a brigádách, protože
v diskusi nás zástupci okolních sborů z našeho
okrsku a taky starosta obce chválili.
Zdeněk Časta
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA NA PASEKÁCH
1. prosince 2018 jsme na Pasekách rozsvítili vánoční strom. Počasí se výborně vydařilo. Teploty
kolem nuly a sněhový poprašek umocnily předvánoční atmosféru. Když začala hrát muzika v podání kapely Mini band, nálada se uvolnila a projevili se první malí tanečníci. Hosté pozobávali
pohoštění, kupovali párky v rohlíku, bramboráky
nebo punč a svařené víno pro zahřátí. Najednou
bylo cítit mezi lidmi napětí. Malé děti se začaly tulit k rodičům, větší úkosem pohlížely k bráně. To
už přicházel Mikuláš, anděl a čerti s nadílkou. A že
měli práce. Dětí se sešlo hodně, a za básničku, písničku, nebo i bez nich, každé dostalo balíček. Než
je Mikuláš všechny podělil, byla tma a správný čas
k rozsvícení stromečku.(Darovala nám ho rodina
Plecova z Ludkovic. Moc děkujeme.)
Tím však zábava neskončila. Dál se povídalo,
tancovalo a vládla veselá nálada.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
účastnili příprav. Klukům za dovoz a nazdobení
stromečku, úklid areálu. Děvčatům za pohoštění, výzdobu a prodej. Prostě všem,co se podíleli
na jedné,moc hezké sobotě.
A samozřejmě, největší poděkování patří všem,
co se sešli na ,,kus řeči“ se svými sousedy a bylo
jim s námi dobře. Už se těšíme na příští rok.
Jitka Chytilová
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Úryvky z historie naší obce
Ogaři

Články z minulosti obce ve vánočním vydání
zpravodaje obvykle věnujeme některému „lehčímu“ tématu a nejinak tomu bude i tentokrát.
Historii netvoří jen působení šlechtických rodů,
války a významné politické události, ale také
všední život obyčejných lidí. Proto jsme se mnohokrát věnovali rovněž starým řemeslům, radostem i strastem Pasekářů či mezilidským vztahům
na území naší obce. Samostatným fenoménem
pak je prožívání průběhu roku nejmladší generací. A u nás na Valašsku, snad možná ještě více
než jinde, zážitky a veselé příhody skupinek hochů, nenazývaných zde jinak než jako „ogaři“.
Zdrojů nacházíme celou škálu. K přečtení vřele
doporučuji stejnojmenné dílko zádveřického
Josefa Kaldy, avšak i snad všechny kroniky a paměti se nemohou tomuto tématu vyhnout.
V minulosti trávili lidé většinu času venku,
v přírodě, na polích a v lesích. Do chalup se vraceli pouze k jídlu či přenocování, v létě mnohdy
ani to ne. Podobně to prožívali i ogaři na dědinách. Už za časného jara, kdy roztál sníh, vyzuli boty a vyrazili ve skupinkách za nějakým tím
dobrodružstvím. Nejprve to nebylo snadné, ale
jak vzpomínal Kalda, nohy si rychle zvykly: „Z počátku jsme našlapovali jen zlehka a se nadnášeli,
ale šlo to, vždyť na jaře je vše hebounké a měkké.
A za týden třeba přes nejostřejší kamení nebo strnisko. Ovšem neštěstí nechodívá po horách, nýbrž
po lidech, a tak někdy člověk skopnul řepu, ani
nevěděl jak. V potoku vine se červená nitka krve
z rány prstu, jako kdybys na měkko vařenému vejci
špičku usekl. Někdy zase člověk skočil na pcháč, že
vypadalo chodidlo jako kůže mladého ježka. Kopřiv a podobných maličkostí si našinec ani nevšímal, naplil na ruku, potřel místo – a dost.“ S hygienou si nikdo také hlavu nelámal. K očištění nosu
či mastných rukou skvěle posloužily rukávy
košile či gatě. Z nepochopitelných důvodů však
učitelé ve školách na tuto problematiku měli
zcela odlišný názor. František Mikeska, rodák
ze Želechovic a vystěhovalec do amerického
Texasu, ve stáří na své dětství vzpomínal takto:
„Vedle školy teče potok (Obůrek), který rozděloval
vesnici na dvě poloviny. Když někdo přišel do školy
špinavý, učitel s ním poslal staršího žáka k potoku
se umýt, vůbec nezáleželo na ročním období. Dokonce i tehdy, když byla voda zamrzlá, rozbili led
a mrazivou tříští špindíru vydrhli.“
Na jaře bylo ještě veseleji. Najednou se objevil
prostor na dětské hry, pozorování přírody a nejrůznější skvělé nápady. Vzpomínám na zážitek
svého dědy, který se stal hlavním hrdinou jedné
prvorepublikové události. Parta ogarů s lískovými pruty si nadělala slínové kuličky a ty mrskala
celkem nevinně směrem do dědiny ze starých
pískovcových schodů za farou. To, že neplánovaným cílem dopadu kuliček se stal občas nějaký
strýček na procházce, pes či okno chalupy, se
zřejmě ani nedozvěděli. Avšak nejčastěji dopadala jejich munice na plechovou střechu holičství pana Krčka, která stála mezi Orlovnou (dnešní poštou) a Obůrkem. Fousatí zákazníci nejprve
marně špekulovali nad tím, co jim to bubnuje

nad hlavami, přesto jim to nedalo, vylezli ven
a zjistili pravou příčinu rušení poledního klidu
a dle trajektorií letu slínových kuliček i přibližnou polohu domnělé „dělostřelecké základny“.
Stačilo pak shora obejít faru a za límce pak celou
partii dovést až do holičství. Trest měl být krutý,
avšak pan Krček vymyslel lest. Dal klukům možnost si dokonce vydělat. Do nádobky s vodou
vhodil pětikorunu a kdo ji vytáhne, může si ji nechat. Celé to mělo jen drobný háček – do vody
byl přiveden slabý elektrický proud. Když několik
neúspěšných a elektřinou pokopaných adeptů
s brekem odcházelo, řekl si hlavní hrdina: „Když
to provedu rychle, může se to podařit.“ A taky
že ano. Ruka bleskem vklouzla do vody, trochu
to zaštípalo, ale co bylo nejdůležitější, byla pětikoruna v dlani. Vítězoslavný úsměv na tváři však
vystřídala obava, že výhru bude nutno vrátit.
Ze strachu ogara vyletěl z holičství tak rychle,
že po cestě strhl korálky ve dveřích a vymotat
se mu z nich podařilo až kdesi před Pekařovým.
Snad Krčkovo láteření zpovzdálí způsobilo, že
ještě dobrého půl roku pak chodil do školy raději širokým obloukem Kůtem přes Obůrek.
Po takových dobrodružstvích člověku vyhládne a kdyby spoléhal jen na to, co najde doma
na stole, měl by furt hlad. Ogara si však vždycky
v přírodě něco na zub najde. Kalda popisoval shánění potravy takto: „Po lipami, které alejí táhnou se
kolem kostela, tam stůl, který příroda svým milým
poskytuje. Malé kuličky zvící větší špendlíkové hlavičky, plody mohutných lip, přečkaly zimu a skýtají
lahůdku, teď jedinou v přírodě. Jakmile se zazelená
luh, již jest hochovi lépe. Roste „kozica“. Stvol horní
dá se vytáhnouti jako z futrálu a chutná. Rostlina
vyměšuje bílou šťávu, na vzduchu žloutnoucí. V ten
čas jsme vypadali se žlutými skvrnami okolo úst
a v obličeji jako malomocní. Též štív (šťovík) roste.
Patří podobně mezi výborné lahůdky. A čím dále,
tím více příroda se o nás starala. Byli jsme jako vrabci, kteří tam zobnou do třešně, tam do žírného klasu. U pana faráře začal nalévati rybíz a angrešt. Bůh
ví, proč toto ovoce pěstoval, že ho nikdy neokusil,
jest jisto. Za to musil dávati rok od roku plot spravovati. Jak vlastně zralý angrešt chutná, poznal jsem
až v dospělejším věku, my jej vždy snědli zazelena.“
Pak teprve přišla hlavní sezóna – letní ovoce.
Vyprávění pokračuje všeříkající větou: „Katechismus znali jsme, i desatero, tam ale nikde nestálo – farářovi na třešně choditi nebudeš.“ V Želechovicích byla stará vyhlášená třešeň pod Lysou,
směrem do Batalic. Majitel, pan Světlík si ji dobře
hlídal, i kmen ostnatým drátem omotal. „Pro ogary to však žádný problém nebýl. Stačilo pár ostrévek
na sušení sena přitáhnůt a už sa v haluzách hoduje.
V tem však sedlák s čaganem letí rozzuřen, starší
ogaré skáčů a utěkajů. Enem ten nejmladší sa bójí.
Světlík na ňho chvílu hledí a potem sa dá do smíchu. Krom červenej ščávy z třešní za košulů, co má
na břuchu, mu aj ze strachu cosi hnědého ze zadu
teče. Smiluje sa nad týmto zlodějem, enem s citem
mu jemný pohlavek vlepí a propustí ho za jeho
kumpánama. Ti mu posranů řiť ve studánce Řehonůvce opláchnů. Co na tem, že si tam lidé pro dobrů

pramenitů vodu chodíja.“
Mnohdy však tato dobrodružství byla i dosti
nebezpečná. František Rosík vzpomínal zážitky
z poválečného období takto: „Po ustupujících
armádách, zejména maďarské, zůstalo v naší lokalitě spoustu munice. Naši konšelé nemohli nic
chytřejšího vymyslet, než munici posbírat a zakopat ji do země. Jedna jáma byla v Milenovách. Vím
přesně kde. Druhá někde na Pasekách. A to bylo
naše „Eldorádo“. Do čtrnácti dnů nebylo v jámě ani
„ň“. Zato kdejaká dutina ve stromech byla vyplněna náboji, granáty šrapnely a jinou munici. K tomu
se perfektně hodily duté vrby u potoka. Jen snad
zázrakem se nám nikomu nic nestalo.“
Léto a podzim byly časem pasení dobytka,
ohňů a sklizně. František Mikeska ve svých vzpomínkách uvádí také tento zážitek: „Když mi bylo
5 let, začal jsem pást husy a můj starší bratr Josef
krávu a ovce. Pásli jsme je na obecním pozemku
Na drahách společně s dalšími dětmi. Hráli jsme
si a husy nám často utekly na sousední pozemek.
Hospodář nás pak honil, ale my jsme vždy utekli.
Husy však potom byly hladové a maminka to poznala podle jejich volat. Nikdy jsem za to nedostal
výprask, ale na večeři mi pak pro ponaučení předložila hrnek vody s kameny místo masa. Jeden
chlapec naučil starou husu „zpívat“. Na jeho pokyn
rozkejhala a vystrašila ostatní husy tak, že vzlétly
nad obě vesnice (Želechovice a Lužkovice). Lidé
pak měli do večera co dělat, aby tu svou našli.“
Večery se prodlužovaly a nastal čas domácích
prací. Také ogaři se vraceli do chalup a prožívali
tajuplné chvíle při slabém světle lamp a loučí.
S příchodem zimy pak nastaly jiné radovánky.
Josef Balajka z Lípy to popsal v časopise Podřevnicko: „Zamlouvaly se mi přástky. Přástevnice se sešly večer se svými přeslicemi a kolovraty
v některé chalupě, aby spřádaly konopí. Vylezl
jsem za ogary na pec. Zpívalo se, vypravovaly se
pohádky a pověsti, povídaly různé příhody s vlky,
kteří před časem zabloudili i do našeho kraje. Při
přástvě dávány přítomným vařené hrušky a krajanky na „posliňku“. Zatím už počala země tuhnouti a na kalužinách zamrzala voda. Bruslí jsme
neznali, ale za to měli jsme zdravé nohy a dobré
boty, opatřené podkůvkami, které klouzání k mrzutosti rodičů odnášely. Mnohdy nemohli jsme
dočkati a to se nám pak špatně vyplatilo. Slabý
ještě led, nemoha snésti tíhy tolika ogarů, se probořil a my pak plni bahna a mokří jako hastrmani
utíkali spěšně domů. Na přídomek dostali jsme
od maminky několik buchet do zad, což nebylo
ještě tak zlé. Hůře bylo, když tatínkův řemen se roztančil na našem těle.“
Pavel HURTA
Použitá literatura:
KALDA, J.: Ogaři. Praha. 1905
BALAJKA, J.: Jak Lipjané žili a se bavívali. Podřevnicko, str. 63-65, roč. III, č. 3-4. 1947
MIKESKA, F.: My life story. From Želechovice to
Paint rock. 1947
http://www.luzkovice.cz/clanek.php?id=254
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jubilanti v naší obci listopad - prosinec 2018
Hořínková Silva

91 let

Zdeňka Červenková

70 let

Marie Elšíková

91 let

Marie Churá

70 let

Jan Sekula

85 let

Vojtěška Balážová

70 let

Ladislav Paták

85 let

Emílie Ujčíková

70 let

Ludmila Pawlusová

75 let

Jana Navrátilová

65 let

Marie Londýnová

75 let

Zdeněk Hradil

65 let

Anna Mikulenková

70 let

Josef Hapala

65 let

Marie Bobalíková

70 let

Helena Charvátová

65 let

Danuše Kováříková

70 let

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

Chtěli bychom srdečně poděkovat všem, kdo se přišli rozloučit s naší maminkou, babičkou a prababičkou paní Marií Sábou,
která se zemřela ve věku 98 let. Děkujeme také p. faráři Pavlu Martinkovi za zaopatření, panu doktorovi Škubalovi
a sestřičce Marušce za zdravotní péči i obecnímu úřadu a paní Rosíkové. Zarmoucená rodina

akce v obci
leden

tříkrálová sbírka

obec

6. 1. 2019

16:00

B.P.T. ZLÍN KONCERT

kostel sv. Petra a Pavla

14. 1. 2019

PONDĚLÍ

svoz plastů

obec

23. 1. 2019

15:00

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce

oú

2. 2. 2019

19:30

V. OBECNÍ PLES – KOSOVCI

sokolovna

11. 2. 2019

PONDĚLÍ

svoz plastů

obec

15. 2. 2019

17:00

Zdravotní přednáška o bylinkách BIOMEDIKA PRAHA

oú

SPLATNOSTI POPLATKŮ V ROCE 2019

NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŹELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ V ÚŘEDNÍ DNY A HODINY SE BUDOU OD 1. ÚNORA 2019 VYBÍRAT POPLATKY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZE PSŮ.				SPLATNOST POPLATKŮ 30. DUBNA 2019.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 500 KČ / OSOBU
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - FYZICKÁ OSOBA VLASTNÍCI NA KATASTRU OBCE ŽELECHOVICE N/DŘ. STAVBU
URČENOU K REKREACI, BYT NEBO RODINNÝ DŮM: 500 KČ
POPLATEK ZA PSA: JEDNE PES 100 KČ, ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA TÉHOŽ POPLATNÍKA 150 KČ

Svozy odpadu v roce 2019
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

5. 1.

11. 1.

18. 1.

25. 1.

1. 2.

8. 2.

15. 2.

22. 2.

1. 3.

8. 3.

15. 3.

22. 3.

29. 3.

12. 4.

27. 4.

10. 5.

24. 5.

7. 6.

21. 6.

5. 7.

19. 7.

2. 8.

16. 8.

30. 8.

13. 9.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

8. 11.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

od 1. 4. 2019 svoz 1x za 2 týdny

Sáčkový

14. 1.

11. 2.

11. 3.

1x měsíčně

14. 10.

11. 11.

9. 12.

kontejnery
odvoz
Plastů

9. 1.

23. 1.

6. 2.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

9. 1.

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

26. 12.

svoz Plastů

kontejnery
odvoz
Papíru

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

15. 4.

13. 5.

10. 6.

12. 8.

9. 9.

Svoz plastů v letošním roce ve vybraná pondělí
20. 2.

6. 3.

20. 3.

15. 6.
20. 4.

15. 7.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

11. 12.

26. 12.

2. 11.
15. 6.

7. 9.

2. 11.

