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PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ
OBJEDNÁNÍ KONZULTACE NA ČÍSLE
tel.: +420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz

jistě jste zaznamenali, že naše
obec, společně s Vámi, vytváří
nový motivační a evidenční systém
odpadového hospodářství. Vězte, že
nebylo jednoduché vybrat spolehlivou
a prověřenou společnost, která se
touto problematikou zabývá. Nakonec
jsme dali na doporučení jiných obcí a
spolupráci jsme navázali se společností
Moje Odpadky (www.mojeodpadky.cz).
Průběžně jste seznamováni s cíli projektu a
při platbě poplatku za odpad na obecním
úřadě vám zaměstnankyně poskytují
souhrnnou informaci o nové koncepci.
Jsem velice rád za pozitivní a vstřícnou
odezvu, kdy naprostá většina našich
občanů vítá změny, které se v odpadovém
hospodářství zavádí. Je nesmírně důležité
si uvědomit, že kapacity skládek odpadu
jsou vyčerpatelné a do budoucna
budeme mít na výběr pouze mezi dvěma
možnostmi:
1.
Budeme málo třídit a produkovat
velké množství komunálního odpadu – v
tomto případě můžeme očekávat roční
poplatek za odpad ve výši cca 2 000,-Kč/
osobu za rok.

2.
Budeme důsledně třídit a ještě
lépe, produkovat minimum komunálního
odpadu – pak můžeme počítat s ročním
poplatkem za osobu a rok ve výši několika
stokorun.
Systém, který zavádíme, má velkou
výhodu i v adresné evidenci chování
domácnosti ve vztahu k produkci
komunálního odpadu. Můžeme tak
pomoci všem, kteří se chtějí chovat
společensky odpovědně a neví jak na to,
případně dělají nějakou chybu. Nadále
bude probíhat informační osvěta po celý
rok 2019. Během tohoto roku se jistě
většina z vás s novým systémem sžije a
pochopí jeho přednosti. Zároveň bychom
měli i my vidět, jak se nový systém
finančně projeví do nákladů této veřejné
služby. Těším se, že rok 2020 se již ponese
ve znamení úspor rozpočtu obce, ale i
vašich domácností.

Michal Špendlík, starosta obce

SPLATNOST POPLATKŮ ZA ODPAD A ZA PSY A SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU OD DOMŮ
Do 30. dubna 2019 byla splatnost poplatků za komunální odpad. Podle zákona
565/1990 Sb. § 11. Nejsou- li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří
obecní úřad poplatek platebním výměrem. UPOZORŇUJEME OBČANY, že popelnice
neoznačené svozovým lístkem (žlutá známka pro rok 2019) a čárovým kódem,
nebudou od pátku 7. června 2019 VYVÁŽENY.
Známky na popelnici jsou vydány pouze v případě,
kdy je uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2019.
V pátek 3. května 2019 proběhne v obci první svoz papíru od domů, nachystejte
označené čiré pytle s visačkami. V pondělí 13. května 2019 proběhne v obci svoz plastu
od domů nachystejte označené žluté pytle s visačkami. V úterý 14. a ve středu 15.
května 2019 proběhne sběr starého papíru ve škole, rovněž můžete nachystat balíky
označené visačkami s čárovým kódem.
V pondělí 10. června 2019 proběhne v obci svoz plastu od domů nachystejte
označené žluté pytle s visačkami. V úterý 25. a ve středu 26. května 2019 proběhne
sběr starého papíru ve škole, rovněž můžete nachystat balíky označené visačkami
s čárovým kódem.

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, 11. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou, toto číslo vychází 26. 4. 2019
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; Vlastislav Švrček, místostarosta; 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
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 3. veřejném zasedání dne
27. 3. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 3. veřejného zasedání.
Usnesení 2./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu
Ing. Pavlínu Svobodovou a Vlastislava Švrčka
a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu
o činnosti obecního úřadu od 2. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zápis z jednání výboru pro rozvoj obce ze dne
05.03.2019.
Usnesení 5./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr vyhlášení architektonické soutěže dle soutěžního řádu
ČKA na objekty, prostranství a dopravu u křížení
ulic Přílucká, Podřevnická, Výpusta a pověřuje
radu obce zajištěním odborného odhadu nákladů k tomuto záměru, který bude sloužit jako
podklad pro soutěž.
Usnesení 6./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr opravy
chodníku v ulici Výpusta a pověřilo radu obce
výběrem dodavatele.
Usnesení 7./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení
dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci ve výši
55 078 Kč, dle přílohy zápisu č. 6.
Usnesení 8./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí části pozemku p. č. 2699/3 – orná půda o výměře 26 948 m2 a pozemku p. č. 10/6 – neplodná
půda o výměře 407 m2, obojí zapsáno na LV 980
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, do majetku obce Želechovice nad Dřevnicí vše za cenu 400 Kč za m2,
což činí 10 942 000 Kč. Úhrada kupní ceny bude
rozdělena do následujících splátek: ½ kupní ceny po podpisu kupní smlouvy, 1/6 kupní
ceny bude zaplacena do 31.03.2020, 1/6 kupní
ceny do 31.3.2021 a poslední 1/6 kupní ceny
do 31.03.2022.
Usnesení 9./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci čj. UZSVM/BZL/10072/2018-BZML
na pozemek p. č. 660 – ostatní plocha, zeleň,
o výměře 4 575 m2 mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2, IČ 69797111 z důvodu veřejného
zájmu.
Usnesení 10./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření
Dodatku č. 1 Smlouvě o úvěru č. 1475/18/5625
mezi Československou obchodní bankou, a. s.,

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
ke dni 28.03.2019 dle přílohy č. 8 tohoto zápisu. Klient zároveň tímto prohlášením ve smyslu
ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek požadovaných právními
předpisy pro platné uzavření Dodatku č. 1.
Usnesení 11./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2019 dle přílohy č. 9 tohoto zápisu.
Usnesení 12./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí uzavření Smlouvy o prodeji pozemků p. č. 1180/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, p. č. 1292/1 o výměře
1 m2, vodní plocha a p. č. 1301/11 o výměře 160
m2, orná půda vše nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Správou železniční a dopravní cesty, státní
organizace, dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ
70994234, rozhodnutí odložilo na další zasedání
ZO dne 26.06.2019.
Usnesení 13./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace o dalších konaných jednáních ve věci
„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“ ke dni 27.03.2019.
Usnesení 14.1./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo Školnímu
sportovnímu klubu při Základní škole poskytnutí
dotace a zároveň schválilo 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, IČ 72553551 na činnost s dětmi v roce 2018 ve výši 41 000 Kč.
Usnesení 14.2./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol Lípa,
z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094I a TJ Sokol Lípa,
z. s., IČ 44003986 na činnost s dětmi v roce 2019
ve výši 12 000 Kč.
Usnesení 14.3./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259 na činnost s dětmi v roce 2019
ve výši 26 000 Kč.
Usnesení 14.4./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo SDH Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a SDH Želechovice nad Dřevnicí, IČ 65792394
na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši 17 000 Kč.
Usnesení 14.5./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
Junák poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želecho-

vice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Junák – český
skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. IČ 65822498
na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši 25 000 Kč.
Usnesení 14.6./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
SDH Želechovice Paseky poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a SDH Želechovice Paseky, IČ 67026541 na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši 19 000 Kč.
Usnesení 14.7./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
Centrum pro rodinu Vizovice, o. s. poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Centrum pro rodinu Vizovice, o. s., IČ
22856919 na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši
17 000 Kč.
Usnesení 14.8./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
FK Lužkovice – Želechovice poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a FK Lužkovice-Želechovice, IČ
42340667 na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši
24 000 Kč.
Usnesení 14.9./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
Sarkander poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sarkander, občanské sdružení, IČ 60043920 na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši 15 000 Kč.
Usnesení 14.10./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci
Český svaz včelařů Zlín poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Českým Svazem včelařů Zlín, IČ 46311637
na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši 8 000 Kč.
Usnesení 14.11./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci Oblastní spolek ČČK Zlín poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Oblastní spolkem ČČK Zlín, IČ
00426326 na činnost s dětmi v roce 2019 ve výši
4 000 Kč.
Usnesení 15./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo poskytnutí
jednorázové dotace organizaci TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259 na energie ve výši
60 000 Kč v roce 2019.
Usnesení 16./3ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr provedení akce „Želechovice nad Dřevnicí, úprava MK 4.
května, II. etapa“.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 8. zasedání dne 4. 3. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 69. schůze.
Usnesení 2./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala a vzala na vědomí zaslané Vyjádření od právního zástupce k žalobě č. j. 26C 4/2019-35 Okresnímu soudu
ve Zlíně ve věci návrhu na uložení vhodného a přiměřeného
opatření k odvrácení hrozící újmy, vyjádření bylo zasláno
dne 26.02.2019.
Usnesení 3./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy ze dne 28.4.2017
uzavřené mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a BERGERIANA s. r. o., Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, smlouva bude
ukončena dohodou ke dni 31.3.2019.
Usnesení 4.1./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č.
1004/1 o výměře 52 m2, ostatní plocha, p. č. 1006 o výměře
134 m2, ostatní plocha, p. č. 1174/127 o výměře 86 m2, vodní plocha, p. č. 1180/2 o výměře 30 m2, ostatní plocha, p. č.
1185/1 o výměře 284 m2, 1185/2 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, p. č. 1200/1 o výměře 340 m2, ostatní plocha, p. č.
1201 o výměře 71 m2, ostatní plocha, p. č. 1202 o výměře
15 m2, ostatní plocha, p. č. 1254/9 o výměře 41 m2, ostatní plocha, p. č. 1258/2 o výměře 58 m2, ostatní plocha, p. č.
1259/8 o výměře 1 m2, ostatní plocha, p. č. 1264/1 o výměře
362 m2, ostatní plocha, p. č. 1267 o výměře 5 m2, trvalý travní
porost, p. č. 1268 o výměře 72 m2, ostatní plocha, p. č. 1276
o výměře 6 m2, ostatní plocha, p. č. 1279/1 o výměře 287 m2,
ostatní plocha, p. č. 1286/1 o výměře 130 m2, ostatní plocha,
p. č. 1286/2 o výměře 218 m2, ostatní plocha, p. č. 1292/1
o výměře 6 m2, vodní plocha, p. č. 185/4 o výměře 218 m2,
vodní plocha vše nacházející se v k. ú. obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.2./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č.
1180/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, p. č. 1292/1 o výměře
1 m2, vodní plocha a p. č. 1301/11 o výměře 160 m2, orná
půda vše nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.3./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č.
2638/1 o výměře 3995 m2, ostatní plocha, nacházející se v k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení nabytí pozemku p. č. 2699/3 o výměře cca 27 000 m2 a pozemek p. č. 10/6
o výměře 407 m2 obojí zapsáno na LV 980 v k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 6./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schvaluje uzavření Smlouvy č.: 014330032407/002 o zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 162/5, 174/4, 178/6,
2236/9, 2236/10, 2236/11, 2650/2, 2650/4, 2671/1, 2671/5
v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice,
příp. VN a T17 U pily.“ 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 7./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030046005/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.
223/1, 229/3, 234/19, 237/2 a 241/1 v k. ú. Želechovice
nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, p. Hradil, 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 8./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
bere na vědomí žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
Usnesení 9./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala a schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace, na rok 2019 dle přílohy zápisu č. 9.
Usnesení 10./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí povoluje Základní škole a Mateřské škole Želechovice
nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci čerpání z investičního
fondu 44 012 Kč na opravu elektroinstalace v budově školy.
Usnesení 11./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na opravu kanalizačního poklopu u čp. 338 na ulici Osvobození a schvaluje objednávku
u Woxi think different s. r. o., Neumannova 1453/28, 156 00,

Praha – Zbraslav, IČ 24238112 za cenu 16 500 Kč bez DPH.
Usnesení 12./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schvaluje objednávku
na zakoupení a instalaci antivirového zabezpečení ESET
Secure Office Plus na 7 kusů PC na období 3 let u Hrbáček
Servis s.r.o., Lípa 269, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
27758303 za cenu 15 812 bez DPH.
Usnesení 13./8RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo cenovou nabídku a schvaluje objednávku autobusového přístřešku u mmcité1 a. s. Bílovice 519,
687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za cenu 123 404 Kč vč. DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 9. zasedání dne 18. 3. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 9. schůze.
Usnesení 2./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala požadavky na opravy místních komunikací
a pověřila starostu obce provedením zadání vypracování
cenových nabídek na opravy na další zasedání rady obce.
Usnesení 3./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku a schválila objednávku vyhotovení architektonické studie „Wellnes při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí“ u Stemio s. r. o., J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ 28203011 za cenu 66 550 Kč vč. DPH.
Usnesení 4./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku a schválila objednávku u AKTE
PK s. r. o., T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ 05284388
na vyhotovení Generelu veřejného osvětlení za cenu
19 500 Kč bez DPH a dále na vyhotovení Pasportu veřejného
osvětlení v obci za cenu 58 500 Kč.
Usnesení 5./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání v budově čp. 90 na pozemku p. č. 310
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí ze dne 30.11.2015, nájemné se snižuje ode dne 1.1.2019 na 500 Kč měsíčně a zároveň
bude smlouva uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019. Dodatek tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 6./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v domě čp. 405, o výměře 15 m2, nacházející se v přízemí k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, a Helenou Hurtovou,
B. Němcové 489, 760 01 Zlín, IČ 61412759 za cenu 500 Kč/
měsíčně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné nezahrnuje platbu za energie, příp. jiná média.
Usnesení 7./9RO/2019: 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 vodovodní přípojky rodinnému domu čp.
427 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 8./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala žádost rodičů dětí z Pasek a schválila pořízení
nových hracích prvků na výletišti v hodnotě do 80 000 Kč
vč. DPH.
Usnesení 9./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 4/4 - 5 kusů smrků, na pozemku p. č. 1998/1 - 4
kusy listnatých stromů vše v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
v době vegetačního klidu.
Usnesení 10./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření darovací smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Základní organizací 63/03 Českého
svazu ochránců přírody, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ
70967318 na finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro rok 2019.
Usnesení 11.1./9RO/2019: 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 „ Florbalový turnaj pro
nejmenší „, termín konání akce 03.04.2019 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 11.2./9RO/2019: 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 „ Florbalový turnaj mladších žáků „, termín konání akce 06.04.2019 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 11.3./9RO/2019: 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 „Florbalový turnaj starších
žáků o pohár starosty obce“, termín konání akce 13.04.2018
ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 12.1./9RO/2019: 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 „ XII. Folkový večer
s kapelou B.P.T Zlín „, termín konání akce 06.04.2019 ve výši
3 000 Kč.
Usnesení 12.2./9RO/2019: 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 „ Divadélko pro děti „, termín konání akce 12.04.2019 ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 13./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila úhradu nákladů na dopravu ve výši do 17 000 Kč
pro Místní skupinu Českého červeného kříže a Klub seniorů
Paseky Želechovice nad Dřevnicí z rozpočtu obce – v souvislosti se zájezdem po trase Valtice – Starovičky – Borkovany
– Slavkov, zájezd se uskuteční 13. června 2019.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 10.
zasedání dne 1. 4. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 10. schůze.
Usnesení 2./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku na opravu výtluků, nerovností
a trhlin na místních komunikacích a schválila objednávku
u ROADMEDIC s.r.o., pod Senovou 2690/70 787 01 Šumperk,
IČ 28586484 za cenu 3 300 Kč / tunu opravné směsi.
Usnesení 3./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila objednávku na vyhotovení analýzy „Vyvlastnění
pro účely modernizace železnice“ u Frank Bold Advokáti,
s. r. o., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ 283 596 40 za cenu
2 239 Kč vč. DPH / hodinu.
Usnesení 4./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila objednávku zpravování technické pomoci
na úpravu situačního řešení SO 03 chodníky – opěrné zdi
v ulici Maršovy u KANINGA REAL, s. r. o. Berlínská 1488/3 Praha 10 za cenu 90 000 Kč bez DPH.
Usnesení 5./9RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na doplnění počítačového vybavení kanceláře OÚ Želechovice nad
Dřevnicí u Hrbáček Servis s.r.o., Lípa 269, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 27758303 za cenu do 30 000 Kč vč. DPH.
Usnesení 6.1./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č.
2513/3 o výměře 130 m2, lesní pozemek nacházející se v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 6.2./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č.
1180/2 o výměře 168 m2, lesní pozemek nacházející se v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 7./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí příspěvku na Linku bezpečí, z. s. formou finančního daru ve výši 1000 Kč pro rok 2019.
Usnesení 8./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila žádost o poskytnutí finanční podpory dopravních služeb imobilních občanů obce pro HANDICAP Zlín, z. s., Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, IČ 46277633
formou finančního daru ve výši 15 000 Kč pro rok 2019.
Usnesení 9./10RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek od Domova
pro seniory Lukov, p. o.
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JSOU ŽELECHOVICE DOBROU ADRESOU?
Z dvoutisícové vesnice se během posledních let
stala obec s necelými devatenácti sty obyvateli. Je
nejvyšší čas tento trend změnit a proto se snažíme
vytipovat všechna možná území vhodná k výstavbě rodinných domků. Máme především zájem, aby
zde zůstávaly a zakládaly rodiny dětí „starousedlíků“,
kteří se zde narodili a mají k naší vesnici přirozený
vztah. Nebráníme se samozřejmě ani novým občanům, kteří se díky výhodné poloze Želechovic chtějí
stát našimi novými spoluobčany.
A nejen kvůli poloze, vždyť která vesnice v okolí
Zlína se může pyšnit velkou občanskou vybaveností
a s tím i vyplývajících služeb pro naše obyvatele.
Naše děti mohou navštěvovat mateřskou a ná-

sledně i základní devítiletou školu přímo ve svém
bydlišti, což je výhodné nejen pro ně, ale i pro jejich
rodiče.
Další významnou službou pro občany je zajištění
zdravotní péče přímo v obci, kde se nachází nejen
praktický lékař, ale také zubní, ženský a dětský. Aby
služba byla kompletní, je možno pořídit léky v místní
lékárně.
Dále je třeba se zmínit o místní síti prodejen počínaje velmi dobře zásobenou samoobsluhou přes
menší obchůdky, které nabízí kvalitní zboží různých
druhů. Další výhodou je i pošta v centru obce. Tyto
služby především ocení naši senioři a maminky
na mateřské, kteří díky tomu nemusí jezdit do Zlína.

Jestli pak přece lidé musí odjet ze Želechovic, tak
díky vysoké dopravní dostupnosti naší obce to není
velký problém. Autem jsme v krajském městě za několik minut a pro ty, kteří jsou odkázáni na hromadnou dopravu, tak obcí projíždí vlak, spousta autobusových linek a nemohu zapomenout na oblíbený
a hodně využívaný trolejbus.
A když si potřebujeme vydechnout, máme doslova za humny krásnou přírodu Želechovických Pasek,
která vybízí k pěším túrám či projížďkám na kole.
Odpověď na otázku – zda jsou Želechovice dobrou adresou je nasnadě, ano, vždyť proto tu vlastně
všichni žijeme.
Vlastislav Švrček, místostarosta

SÁZENÍ STROMŮ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve čtvrtek 18.4.2019 proběhlo u školy sázení nových stromů, které budou tvořit kostru nově budované izolační zeleně od frekventované silnice I/49.
Naše obec navázala spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy z.ú., Libochovická 1072/11,
184 00 Praha 8, která za pomoci finančních příspěvků soukromých společností sází stromy a keře všude
tam, kde to dává smysl.
Do sázení u naší školy se zapojila řada dobrovolníků a mezi nimi i členové skautské organizace v Želechovicích. Během dopoledne bylo za dohledu zahradní architektky vysázeno 10 ks listnatých stromů
– 4 × lípa malolistá, 2 × lípa stříbrná a 4 × javor mléč.
V blízké době budou v parčíku pod školou dosázeny další keře a rostliny, aby se vytvořila několika
patrová izolační zeleň, zejména k zamezení hluku
a prašnosti z blízké dopravy na silnici první třídy.
Celý parčík by mohl po dokončení sloužit k odpočinku a trávení volného času jak pro děti, např. při čekání na autobus, tak pro dospělé. Místo bude napojeno
na přístupový chodník do školy, budou zde umístěny lavečky a zbuduje se systém pěších chodníčků,
který umožní pohodlný pohyb v parčíku.
Děkuji za spolupráci všem, kteří se na sázení
podíleli.
Michal Špendlík, starosta
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POLICIE ČR INFORMUJE
Územně odpovědným policistou Obvodního oddělení
Policie (dále OOP) Vizovice byla vypracována zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí za rok 2018, která zahrnuje obecná informační
fakta o dané lokalitě, a dále informace k počtu evidovaných
případů, kterými se zabývaly orgány PČR v roce 2018. V průběhu roku 2018 byla na k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí
evidována orgány Policie ČR níže uvedená trestná činnost:
1 × krádež - (§ 205 odst. 1 písm. a) z.č. 40/2009 Sb.) - krádež
včelích úlů - pachatel zjištěn 1 × krádež vloupáním, poškození cizí věci (§ 228/1 § 205/1b,3 z.č. 40/2009 Sb.) - vloupání
do objektu bývalé restaurace (diskotéky) - pachatel nezjištěn 2 × zanedbání povinné výživy (§ 196 z č. 40/2009 Sb.)
- jeden případ realizován formou zkráceného přípravného
řízení kdy byl spis předán na okresní státní zastupitelství
a ve druhém případě povinný využil ust. § 197 tr. zákoníku o účinné lítosti a dlužnou částku uhradil 1 × podvod (§
209/1 z.č. 40/2009 Sb.) - podvod formou aplikace LET GO
- postoupeno na oddělení hospodářské kriminality Třebíč
ke společnému řízení 1 × ohrožení výchovy dítěte - šetří oddělení kriminální policie a vyšetřování Zlín 1 × poškození cizí
věci (§ 228/1 z.č. 40/2009 Sb.) - poškození osobních automobilů - pachatel nezjištěn 1 × neoprávněné užívání nebytových prostor - šetřilo oddělení hospodářské kriminality Zlín
- pachatel zjištěn 1 × zašifrování osobního počítače - šetřil
odbor analytiky Krajského ředitelství Zlín - pachatel nebyl
zjištěn. Celkem bylo v roce 2018 v obci Želechovice nad
Dřevnicí spácháno 9 trestných činů. Pro srovnání lze uvést,
že v roce 2017 bylo spácháno 16 trestných činů a v roce
2015 bylo spácháno 25 trestných činů. V průběhu roku 2018
byly na k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí evidovány orgány Policie ČR tyto přestupky: 6 × přestupek proti občanskému soužití (§ 7 z.č. 251 z.č.2016 Sb.) - přestupky oznámeny
na Mag. Města Zlína 11 × přestupek proti majetku (§ 8 z.č.
251/2016 Sb.) - drobné krádeže, kdy nevznikne škoda vyšší
než 5 000,- Kč nebo poškození majetku, kdy nevznikne škoda rovněž vyšší než 5 000,- Kč 129 × přestupek v dopravě (§
125c/1 z.č. 361/2000 Sb.) - jednalo se převážně o přestupky
za používání mobilních telefonů či volání za jízdy, za pásy,
rychlost jízdy a za stav vozidel či propadlých STK) 24 × dopravní nehoda 10 × řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu (§ 5/2b z.č. 361/2000 Sb.) - přestupky oznámeny
na Mag. Města Zlína 1 × podání alkoholu nezletilému (§ 35
odst. 1 písm. j) z.č. 65/2017 Sb.) oznámeno na Mag. Města

Zlína Celkem bylo v obci Želechovice nad Dřevnicí v roce
2018 spácháno 181 přestupků. Pro srovnání lze uvést, že
v roce 2017 bylo spácháno 171 přestupků a v roce 2016 bylo
spácháno 224 přestupků. Dále bylo v uplynulém roce 2018
přijato celkem 25 oznámení, která byla ze strany OOP Vizovice prověřována. U všech oznámení byl šetřením odůvodněn
závěr, že se v dané věci nejednalo o přestupek či trestný čin,
jelikož nebyly naplněny žádné znaky protiprávního jednání.
Chtěl bych v této zprávě zmínit, že v celkovém součtu stále
narůstá problematika ohledně přestupků na úseku narušování občanskému soužití, přitom ne všechny případy se
dostanou do rukou Policie. Včasným a rychlým jednáním
může policie zamezit větším škodám na majetku, zraněním
a v neposlední řadě i dalšímu pokračování, které může mít
již znaky domácího násilí. Domácí násilí je násilí mezi sobě
blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Jedná
se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou
osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí
a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama
nerozhodne je řešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo
některých z nestátních organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují. Dále bych chtěl požádat občany Vaší obce, aby se zaměřili na svá jízdní kola, aby na nich
měli předepsané osvětlení a popřípadě doplňující reflexní
prvky, pokud s ním vyjedou při snížené viditelnosti. To samé
platí i pro chodce, kteří by si měli opatřit aspoň nějaký reflexní prvek, aby byli při snížené viditelnosti lépe vidět. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem s Policií a hlavně,
chráníte svůj drahocenný život, při zvyšující se dopravě, jelikož Vaši obec protíná poměrně frekventovaná komunikace.
Senioři a kriminalita: Starší lidé se často stávají terčem zájmu
kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Pachatelé využívají často nejen jejich horší fyzické kondice, ale také jejich
důvěřivosti. Podvodníci se dokáží pod různými záminkami
vetřít až do bytu, a pak využít vhodného okamžiku a okrást
je i o celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si dokáží získat důvěru
staršího člověka. Nejdůležitější je tedy prevence:
-buďte obezřetní při komunikaci s neznámými lidmi - neotevírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi (ani kdyby Vás
žádal o pomoc - např. zatelefonovat si, apod.) - jste-li sami
doma, nikdy do bytu nevpouštějte osoby, které neznáte zvoní-li opravář, pracovník plynárny či jiných služeb, nechte

si před jeho vpuštěním do bytu předložit jeho služební průkaz a pokud možno pro ověření zatelefonujte na příslušný
úřad - nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher a výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. Pojem Kybernetická kriminalita
- Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost. Jednoduše
řečeno, je to trestná činnost, která je páchána v prostředí
informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Apeluji na občany Vaší obce, aby byli obezřetní
a dávali pozor na to, komu dávají informace ke svým účtům,
a zabránili tak neoprávněným transakcím. S tímto je úzce
spojen pojem KYBERŠIKANA. Je to druh šikany, který se provozuje prostřednictvím elektronických prostředků – mobilní
telefony, PC, notebook, internet – hlavně sociální sítě, apod.
Obětem jsou zasílány obtěžující urážlivé zprávy, obrázky,
SMS nebo se píší internetové blogy, na kterých jsou uveřejněné často smyšlené dehonestující texty o určité osobě.
Speciálně u dětí tomu často bývá tak, že je někdo napadá
přes sociální sítě – hlavně přes Facebook, Twitter, Messenger, apod., vyhrožuje jim a nadává. Oběť šikany se může
obrátit na linku bezpečí online s tel. kontaktem 116 111,
emailová adresa www.onlinehelpline.cz, anebo na linku Policie ČR 158. V roce 2019 se policisté OOP Vizovice zaměří
mimo jiné na priority stanovené Krajským ředitelstvím policie ve Zlíně, kdy se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu a návykových látek, přestupky chodců, cyklistů a motocyklistů,
dále pak drogová problematika, mravnostní a kybernetická
kriminalita. Dále se zaměří na priority stanovené vedoucím
Územního odboru Zlín, kdy se jedná o nesprávný způsob
jízdy, telefonování při jízdě, používání bezpečnostních pásů,
přednost, zákazy řízení motorových vozidel a technický stav
vozidel. Stejně tak jako v předešlých rocích budou policisté
ve Vaší obci provádět hlídkovou a obchůzkovou činnost, aby
se v obci předcházelo trestné činnosti. Na závěr bych chtěl
jménem Obvodního oddělení PČR Vizovice a jménem svým,
jako územně odpovědného policisty poděkovat starostovi
obce panu Bc. Michalu Špendlíkovi, zastupitelům obce,
představitelům místní samosprávy, pracovníkům obecního
úřadu a mnoha jiným osobám za velmi dobrý přístup a spolupráci při řešení problémů ve Vaší obci.
Zpracoval: prap. Bc. Michal Martinů

MISTR SVĚTA KOPECKÝ NAPLNIL
ŽELECHOVICKOU SOKOLOVNU
Hlavní hvězdou sobotní besedy se závodníky
rally v želechovické sokolovně byla posádka továrního týmu Škoda Motorsport a zároveň úřadující
posádka rallyových mistrů světa v kategorii WRC 2
Jan Kopecký a Pavel Dresler. Hlavně díky jejich
účasti praskala želechovická beseda ve švech. ,,Tovární posádka je vždy velkým lákadlem, takže není
divu, že v dosavadní historii se jedná o rekordní
návštěvu naší besedy. A přesto, kolik zde dnes bylo
diváků, musím všechny pochválit za disciplinovanost a poděkovat za jejich účast,“ děkuje přítomným divákům a posluchačům hlavní organizátor
akce Jaroslav Krajča. Ten počet návštěvníků odhadl na tři stovky. Spokojenost s průběhem akce
panovala ale i mezi pozvanými hosty. ,,Děkujeme
pořadatelům za pozvání a divákům za jejich účast.
Je vidět, že zdejší kraj je opravdu rally zaslíbený,
což zájem o zdejší besedu jen potvrdil. Divácká
návštěva nás velmi mile překvapila,“ neskrýval
nadšení ze setkání s fanoušky v Želechovicích Jan
Kopecký. ,,Diváci se zajímali nejen o dění kolem závodů samotných, ale zajímaly je i docela odborné,
technické věci kolem našeho závodního vozu. Byl
to opravdu velmi příjemný podvečer a jsme rádi,
že jsme mohli být jeho součástí,“ doplnil svého kolegu ve voze spolujezdec Pavel Dresler.
Své plány na novou sezónu představil divákům
například i domácí pilot Jan Jelínek, jehož tým za-

koupil na novou sezónu vůz Škoda Fabia R5 z dílen Kresta Racing. ,,S tímto vozem máme v plánu
s Petrem Ingrem odjet kompletní velký mistrák
a domácí Rallysprint Kopná. Samozřejmě po přechodu z Mitsubishi to pro nás oba bude především
učební sezóna,“ řekl divákům v sokolovně zlínský
pilot a úřadující mistr republiky v rally ve třídě 3.
Miroslav Jakeš pak potvrdil své starty s vozem Škoda Fabia R5 rovněž v dvoudenních domácích soutěžích, s možností rozšíření
o několik startů
za hranicemi
našeho území.
Kromě plánů
pilotů na novou soutěžní
sezónu si diváci vyslechli i spoustu
zajímavých
historek z kokpitu
závodních vozů i ze
zákulisí rally,
a to především
od zkušeného
spolujezdce

Emila Horniačka. ,,Stejně jako každý rok se zde
fanda rallysportu rozhodně nenudil a dozvěděl se
jistě i spoustu zajímavostí. Jsme moc rádi, že fandové nám zůstávají nakloněni a mi tak můžeme
pomalinku začít připravovat další ročník. A samozřejmě můžeme slíbit, že se budeme opět snažit
pozvat k nám do Želechovic co nejzajímavější
jména domácí rallyové scény,“ slibuje fandům další
z party organizátorů besedy Jan Pospíšil.
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
MS ČČK ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Dne 22. února 2019 se v sokolovně konala
výroční valná hromada MS ČČK.
Schůzi zahájila a vedla předsedkyně MS
ČČK paní Jana Richterová, která přivítala
všechny přítomné, hosty a předala slovo našim nejmenším z MŠ Želechovice n/Dř., kteří
pod vedením ředitelky, paní H. Slováčkové,
předvedli své krásné vystoupení, kterým nám
zpestřili další jednání. Za své vystoupení dostali sladkou odměnu.
Minutou ticha jsme uctili památku našich
členek a členů, kteří již nejsou mezi námi.
Paní předsedkyně zároveň přivítala naše nové
členky, které se do ČČK přihlásily v roce 2018
a to paní Helenu Dřínkovou, Věru Červinkovou a Iboju Kořenkovou.
Zprávu o celoroční činnosti MS ČČK v roce
2018 přednesla paní Jana Richterová, ve které
se zmínila zejména o cvičení seniorů na sokolovně, které probíhá již pátým rokem, dále
přednášky první pomoci v MŠ Želechovice,
které bylo určeno tentokrát pro dospělé pracovníky školky, návštěvy nemocných a jubilantů členů ČČK, program úcta ke stáří, školení
mladých zdravotníků, sbírku plastových víček,
zdravotní přednášky o bylinkách, také každoroční zájezd, který pořádáme společně s klubem seniorů Paseky Želechovice n/Dř. a v neposlední řadě poděkovala všem členkám MS
ČČK, které velmi obětavě pomáhají u všech
akcí, kde je potřeba zdravotnická služba /Den
dětí/, charit. akce „Vánoční hvězda“ a také příprava pohoštění a napečení při setkání občanů, příp. schůzích.
Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesla paní Thurnerová a paní Juříková revizní
zprávu za rok 2018.
Následovalo odměnění a ocenění našich
členek za jejich dlouholetou práci v ČČK a to
paní Z. Jurčíkové, J. Hurtové, MUDr. Ludmily Čechové a nakonec předsedkyně MS ČČK
paní Jany Richterové za její 22letou záslužnou
práci.

Paní J. Richterová zároveň oznámila, že odchází z funkce předsedkyně MS ČČK a popřála své nástupkyni paní Pavlíně Novotné, aby
se jí v této funkci dařilo a měla spolehlivou
a ochotnou oporu v členkách MS ČČK, tak jak
se celé roky dostávalo také jí. Paní Richterová
zůstává členkou výboru MS ČČK a bude nadále pomáhat při jednotlivých úkolech.
Byl přečten ještě výhled činnosti pro rok
2019, který se již prakticky začíná naplňovat
a my věříme, že tato činnost bude tak bohatá
a užitečná tak jako doposud.
Nastala diskuze, ve které se naši hosté např.
ředitelka p. Stýblová z OS ČČK
Zlín, p. Dolanský, člen SDH Želechovice,
p. Dřevojánek za Sokol Želechovice a p. H.
Křetínská za Klub seniorů Paseky Želechovice
n/Dř. vyjadřovali pochvalně o naší práci, i spolupráci a popřáli nám do dalšího roku hodně

LIDOVÉ LÉČITELSTVÍ V MEXIKU
Ve středu 6. března 2019 jsme se dozvěděli
od manželů Kolajových druhou polovinu přednášky o mexických pyramidách a tak jak ta hodina a půl vždy uběhne při jejich zajímavém vyprávění, ani tentokrát tomu nebylo jinak. Vesmírným
programem bylo zjištěno, že 97,5 % pyramid leží
dosud skryto pod povrchem a pouhé 2,5 % jsou
objeveny a vykopány. A to proto, že vláda nemá
finanční prostředky, aby mohla nějaké další pyramidy odhalit a také se o ně starat.
Ve středu 17. dubna 2019 nás čekalo úplně jiné
téma a to „Lidové léčitelství v Mexiku“. Manželé
Kolajovi se rozpovídali o tom, jak řešili svoje vlastní zdravotní problémy, které je při pobytu v Mexiku potrápily a jak často nepomohly klasické léky,
avšak místní lidé přispěli radami a bylinami k jejich uzdravení. Zejména zmínka o bylině Gober-

nadora, v překladu „vládkyně“, nás velmi zaujala.
Jedná se o jednu z nejdůležitějších bylin v Mexiku, která dokáže pomoci při mnoha nemocech,
bolestech a zdravotních problémech a kterou
místní lidé nejvíce používají. Bohužel roste pouze v Mexiku, takže u nás ji neseženeme. Vyslechli
jsme si hodně historek o této bylině a dokonce
jednou zachránila život pacientovi v Československé republice a to na klinice v Olomouci.
Velmi zajímavá byla část přednášky o Pačitě,
jedné z největších léčitelek nejen v Mexiku, ale
na celém světě. Tato pasáž měla hodně společného skoro se šamanstvím, avšak to je již jiná kapitola, kterou otevřeme, pokud bude samozřejmě
zájem, až na podzim, kdy se opět rádi s Vámi
i s manželi Kolajovými uvidíme.
Jindřiška Hurtová

úspěchu, za což děkujeme.
Nakonec následovalo občerstvení, které
opět výborně připravily naše členky, za což
jim patří dík a volná zábava.
Jindřiška Hurtová

JARNÍ BESEDOVÁNÍ
V KLUBU SENIORŮ NA
PASEKÁCH
Pozvali jsme ženy z Tlumačova. Ony
vždy svým pásmem a písničkami dokážou rozveselit naši mysl, i když jsou
samy seniorky, kromě paní Hany Janoštíkové, která dává tomu ten ráz
mluveného slova. Paní Zdena Gazdová, která hraje na klávesy, má 87 let a to
ještě chodí hrát na varhany do kostela,
takže vidíte, že když člověk chce, má to
smysl pro sebe něco udělat., alespoň
procházku, mít radost z každé květinky, která nám vyroste na zahrádce. Užívejte si jarního sluníčka, to Vám přeje
Božena Patáková
z klubu seniorů na Pasekách
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SKAUTI
JARO UŽ JE TU, TAK HURÁ DO DALŠÍCH AKCÍ!
Hned po prvních jarních dnech jsme se vydali na oddílovou akci, a to otevřít nějakou tu
studánku. Zkoušíme každý rok nějakou jinou,
ale rádi se vydáme podívat zase i na naše staré známé. Letos to byla Hlavničkova studánka
na Vidovech - Želechovských pasekách. Hned
po příchodu jsme se pustili do jejího vyčistění
po zimě a až se zase celá naplnila, tak jsme se
postavili kolem ní a slavnostně ji otevřeli. Letos
to nebylo klíčem, ale malou básničkou a snad
se u ní i každý trošku zamyslel, jak by se měl
chovat ke každé studánce ke které přijde a rád
se i napije. Potom jsme rozdělali malý ohýnek
na opečení špekáčků a zahráli i nějaké menší
hry. No a potom zase po své cestičce domů.
Jako další akci měli Brontosauři, kteří se vydali na faru v Maleniskách u Provodova. Celá
výprava měla název ,,Jumanji“. Kdo jste viděli
film s tímto názvem, tak už možná i víte, co
se mohlo na této výpravě dít. Celá tato hra se
všem klukům líbila a rádi by hráli ještě i dál, ale
vždy když se dojde do cíle, tak hra skončí. Ale
kdo ví, třeba se zase bubnování začne ozývat?
Jinak na ní byl i malý výšlap do okolí, kde ale
byl hlavním cílem Čertův kámen, kde každého
čekalo malé horolezectví. Většinou se nejdříve
leze nahoru a pak dolů – slaňování. Tam se to
ale hned slaňovalo dolů. Někteří měli strach
a říkali že určitě nepůjdou, ale nakonec se i oni

překonali a zvládli to také a někteří i dvakrát. Jinak se každý večer kluci ptali, jestli bude i stezka odvahy, a tak se jim to teda vždy i udělalo.
A při jedné se pak i pozorovala čistá obloha,
kde se hledala různá souhvězdí a při které se
pak náhle z houští ozvalo dosti hlasité zachrochtání divočáka, kde každý trošku poskočil, ale
nakonec se z něj místo divočáka vynořil Závodník s Laďou. Výprava byla od pátku do neděle a všem se líbila a zase se těší na další.
Následující týden mělo proběhnout každo-

roční čištění Obůrku, kde se každý předešlý rok
našlo plno věcí, které do něj nepatří, ale kvůli
nepřízni počasí se nekonalo.
Jinak jako oddíl nás čeká v brzké době i výprava – zájezd na skautskou mohylu ,,Ivančina“, která se nachází kousek pod Lysou horou.
A jako další bude i pálení čarodějnic, kde zároveň proběhne i kuličkiáda.
Tak zatím Nazdar skauti Želechovice

2019

ZPRAVODAJ

02

9

ZŠ ŽELECHOVICE
NOVINKY VE SBOROVNĚ
Kromě toho, že se intenzivně připravovali na uzavření 3. čtvrtletí a rodičovské schůzky, absolvovali
někteří z nás v poslední době zajímavé kurzy v rámci dalšího vzdělávání. Naše poznatky budeme postupně uvádět do výuky, konkrétně bychom rádi
vyzkoušeli metodu CLIL a RWCT. Co znamenají tyto
zkratky?
CLIL je metoda, která se pokouší navazovat
na znalosti cizího jazyka dětí a aplikovat je i ve výuce odborných předmětů. V konečném důsledku
vede k tomu, že určitý odborný předmět je vyučován výhradně v cizím jazyce. Toto je však meta dosažitelná možná na gymnáziích, my bychom chtěli
i v odborných předmětech (přírodopis, zeměpis, dějepis, VKO atd.) zařazovat krátké jazykové „vstupy“
a aktivizovat tak děti k použití slovíček či jednoduchých vět v angličtině. Je to metoda aplikovatelná
už na prvním stupni, u starších dětí klade velké nároky především na učitele (ne každý je schopen chrlit odbornou terminologii v angličtině, popř. němčině). V praxi to znamená například to, že při probírání
tématu lidské tělo například procvičím při popisu
anglická slovíčka, ve VKO při tématu „city, prožívání“
procvičím anglické výrazy pro emoce atd., v geometrii třeba naučím děti anglická slovíčka pro rýsované
obrazce atd. Děti totiž mnohdy používají cizí jazyk
izolovaně, tzn. mám angličtinu, mluvím anglicky,
CLIL je vede k tomu, aby si uvědomovaly souvislosti
mezi pojmy, věcmi, učí je pohotovosti a improvizaci.
Máme k dispozici velmi hezky zpracované materiály
pro mladší i starší děti – učebnice i pracovní sešity
do odborných předmětů i deskové hry, které jsou
velmi lákavé a zároveň přínosné. Více se dozvíte například na www.ucebniceclil.cz.
Dalšími výbornými nápady nás obohatil seminář
věnovaný tzv. kritickému myšlení. Lektorka společnosti Kateřina Šafránková nám představila několik
zajímavých metod práce s textem. RWCT se důsledně drží třífázového modelu učení:
1. evokace (důležitá část, která zmapuje znalosti
dětí o tématu, motivuje je k dalšímu studiu, nechává je odhalovat téma, argumentovat proč si to myslí
atd.)
2. uvědomění (konfrontace znalostí a názorů
s novým zdrojem – většinou textem, videem)
3. reflexe (vyhodnocení: zde se děti učí především vyhodnocovat, co je pro ně nová, popřípadě
potřebná informace).
Také od paní Šafránkové jsme získali mnoho
užitečných nápadů a tipů, máme v plánu objednat
v duchu této metody zpracované čítanky pro první
stupeň, které učitelům usnadní to, aby děti zvládly
metodiku jednotlivých postupů co nejdříve. Příprava vhodných textů je totiž největším úskalím této
metody – a musíme říct i největší radostí, protože
vhodně vybraný text nejen zaujme i děti, ale dá
prostor i pro rozvoj jejich názoru, vyjadřování, metakognice a hlavně radosti z objevování. Metody se
dají použít na beletrii i odborný text. Více se můžete
dozvědět na www.kritickémysleni.cz.
Napsala Mgr. Jana Hrubá
NOC S ANDERSENEM
Už jste někdy nocovali ve škole? Jestli ještě ne,
věřte, že je to nezapomenutelný zážitek. Vyprávět
by vám mohli naši nejmladší žáci. V rámci celosvětové akce Noc s Andersenem, která se letos konala
29. 3. 2019, se v pozdních odpoledních hodinách
do školy nastěhovalo 62 dětí s odhodláním zažít
dobrodružství.
Po přivítání pohádkovými postavami, za které se
převlékly naše paní učitelky a asistentky, jsme se

pomáhat při jejich nelehkém údělu. Děti se hravou
formou dověděly o tělesně postižených lidech, vyzkoušely si jízdu na ortopedickém vozíku, kreslení
nohou i chůzi se slepeckou holí se zavřenýma očima. Poznaly, že není lehké skládání geometrických
tvarů do příslušných otvorů v plastovém čtverci,
když mají zakrytý zrak a nic nevidí. Musely si hodně
pomáhat hmatem, aby správně uhodly, kam patří
plastové trojúhelníky či čtverce. Paní magistra děti
seznámila také s pojmem Braillovo písmo – písmo
pro slepé, které si děti také mohly „ohmatat“.

rozdělili do menších skupin. Každá skupina obdržela soutěžní kartu. Do té jsme během večera sbírali písmenka, ta tvořila tajenku. Také jsme „olistili“
strom Pohádkovník lístečky s názvem naší oblíbené
pohádky, vyškrabovali pohádkové postavy. Zjišťovali jsme, kdo to vlastně byl pan Andersen, a kde žil.
Dozvěděli jsme se, že albatros může být jak pták, tak
nakladatelství pro děti. Silným zážitkem byla noční
hra s baterkami, kdy jsme procházeli sklepením
a hledali písmenka do tajenky. Mnohdy jsme dřív
našli poplašeného pavouka nebo spolužáka. Celý
večer rychle utekl a byl čas se nasoukat do spacáků.
Ještě před čtením pohádky na dobré usínání, jsme
stihli vyzkoušet světelnou show našich baterek
a vytvořit stínové příšery. Pak už nás zmohl spánek
a tiše jsme oddychovali až do rána.
Když jsme ráno vystrčili naše rozčepýřené hlavy
z pelíšků, asi jsme si ani neuvědomili, že jsme kromě
krásného zážitku z nocování ve škole dokázali ještě něco. Mnozí z nás zvládli spát mimo domov, bez
rodičů, udělali velký krok k samostatnosti. Na tuto
noc budeme jistě dlouho vzpomínat a těšíme se
zase za rok.
BUĎME KAMARÁDI
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 přijela do naší školní družiny
Mgr. Alena Svobodová s netradičním výchovným
programem „Buďme kamarádi“. Probíhal postupně
ve dvou skupinách dětí, aby si mohly všichni vyzkoušet připravené aktivity.
Všichni se při něm seznámili se skutečností, že
kolem nás žijí lidé dospělí a mezi nimi i děti s různými druhy postižení a právě jim bychom měli všichni

Na závěr výchovného programu se všichni seznámili se znakovou řečí pro neslyšící spoluobčany.
Naučili se větu: „Mám tě rád“, kterou si s pomocí
vlastních rukou opakovali ještě dlouho po skončení
programu.
Jsme rádi, že paní Mgr. Svobodová k nám s tímto
zajímavým výchovným programem zavítala. Děti si
užily spoustu zábavy a zároveň se dověděly řadu
zajímavých věcí, které jsou pro jejich další život důležité a potřebné.
za ŠD Aneta Blažejová
MODRÝ DEN
Jsou lidé, kteří mají problémy v komunikaci
s okolím. Lidé, kteří používají věci jinak. Kteří nedokáží ovládat své tělo. Lidé, kteří nerozumí metafoře,
nadsázce, legraci, nebo je chápou jinak. Mohou být
přecitlivělí na silné zvuky či jiné podněty (například
doteky). Lidé, kteří zkrátka jinak vnímají svět. Jsou
to lidé, kteří trpí některou z forem poruchy autistického spektra.
V poslední době se rodí stále více dětí s touto diagnózou. A protože několik z nich je také na naší škole, rozhodli jsme se zapojit v úterý 2. 4. k celosvětové akci, která na tuto poruchu upozorňuje a hlavně
provádí osvětu mezi veřejností. Není totiž pravdou,
že by tito lidé měli snížený intelekt – naopak, mnoho z nich má úžasnou paměť, dokáže provádět složité matematické operace či vyniká v jiném směru.
A jak jsme se zapojili? Kdo chtěl, přišel v tento den
„co nejvíce modrý“ – protože modrá je barva komunikace (a právě tato oblast bývá u lidí s poruchou
autistického spektra problematická). Děti z družinky měly možnost vyzkoušet si život s postižením
také v prožitkovém edukačním programu Buďme
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kamarádi. Zájemci z řad dospělých mohli načerpat
další informace také v osvětové kampani, která probíhala v parku Komenského ve Zlíně.
Prožili jsme hezký den a uvědomili jsme si, že
každý člověk nás může obohatit. Snad se i díky takovýmto akcím naučíme být ke svému okolí tolerantnější a připravenější k pomoci.
Zajímavosti (převzato z wikipedie.cz):
• V roce 2018 v ČR žilo 11 600 osob s diagnostikovaným autismem, osob s dalšími poruchami autistického spektra je mnohonásobně více.
• S poruchami se častěji rodí chlapci (4,2:1 v poměru k dívkám).
• Asi 85 % lidí s PAS má problémy žít samostatně –
často tedy žijí i v dospělém věku s rodiči.
• Dědičnost PAS je 64 – 91 %.
• Ve Spojených státech počet studentů identifikovaných a vedených jako zasluhující si autistické služby vzrostl z 5 413 dětí v letech 1991–1992
na 370 011 dětí v akademickém roce 2010–2011.
• Mezi známé osobnosti poruchou autistického
spektra patřili Albert Einstein, Amadeus Mozart, Sir
Isaac Newton, Charles Darwin, Steve Jobs, Franz Kafka, Thomas Alva Edison, Hans Christian Andersen,
Andy Warhol, Woody Allen.
Mgr. Jana Hrubá, Aneta Blažejová
ŠKOLNÍ EXPEDICE DO BANÁTU. PŘIDEJTE SE!
Skupina našich žáků z 6. – 9. ročníku vyráží v červnu na expediční výpravu do rumunského Banátu.
V rámci pobytu se seznámíme s nádhernou přírodou v oblasti rumunských Karpat a dunajské soutěsky. Budeme mít také možnost poznat naše krajany z mizející komunity banátských Čechů. Expedici
z organizačního hlediska zajišťují lidé ze společnosti
Dovolená v Banátu s podporou neziskové společnosti Člověk v tísni, o. p. s, kteří mají dlouholeté
zkušenosti s pořádáním školních expedic do této
oblasti. Láká Vás lehká horská turistika se zkušeným

průvodcem, spaní ve stanu a zážitky ze společného

putování? Ještě máte příležitost se zúčastnit. Přidat se k nám mohou nejen naši žáci, ale také jejich
sourozenci nebo rodiče. Podrobné informace jsou
k dispozici na webových stránkách školy, případně
nás kontaktujte emailem na reditelka@zszelechovice.cz.
Termín: 14. – 23. 6. 2019
Cena: 7 300 Kč (polopenze, doprava, cestovní pojištění, pedagogický dohled, služby cestovní kanceláře)
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
V měsíci dubnu hostila naše škola několik florbalových turnajů. Postupně se zapojilo celkem 21
týmů a přes 200 hráčů a hráček. Nejúspěšnější byla
kategorie nejmladších dětí, která vybojovala vítězný pohár. Úspěšní byli i mladší žáci, kteří se nakonec
radovali z druhého místa.
Děkujeme obci Želechovice nad Dřevnicí za poskytnutí finančního příspěvku a podporu těchto
sportovních aktivit. Firmě FORCE KCK Zlín za sponzorské dary pro hráče.
3. 4. 2019 turnaj nejmladších dětí - 1. místo
6.4. 2019 jubilejní 10. ročník - O pohár starosty obce
Želechovice nad Dřevnicí
13.4. 2019 turnaj mladších žáků a žákyň - 2. místo
Děti ze ZŠ a MŠ Želechovice navštívili nejmodernější motokárovou dráhu na Moravě
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silné a nepřeslechnutelné podpory rodičů a prarodičů soupeřících hráčů. Na konci turnaje byli
oceněni a medaile získali čtyři nejlepší hráči z každé věkové kategorie.

Výsledky turnaje:
kategorie 9 let
1. Martin Ondra – Sokol Želechovice
2. Erik Slováček – Astra Zlín
3. Anna Křižková – Sokol Želechovice
4. Jakub Regner – Sokol Želechovice

kategorie 11 let - hoši:
1. Tadeáš Holec – SK Bad. Vsetín
2. Rosťa Malysa – SK Bad. Vsetín
3. Jiří Holčák – SK Bad. Vsetn
4. Ondra Turčinek -Kunovice
kategorie 11 let – dívky
1. Lucie Jurásková – Sokol Želechovice
2. Tereza Zubíčková – Astra Zlín
3. Barbora Tichá – ZŠ Želechovice
4. Michaela Votrubová – Kunovice

Kategorie 13 let – hoši
1. Sebastián Štefka – SK Bad. Vsetín
2. Daniel Kišš – ZŠ Želechovice
3. Šimon Turčinek – Kunovice
4. Vojta Babík – ZŠ Želechovice
kategorie 13 let – dívky
1. Barča Paťavová – SK Bad. Vsetín
2. Terezie Janků – Astra Zlín
3. Zuzana Preslová – Kunovice
4. Karolína Pličková – Sokol Želechovice

Kategorie 15 let – hoši
1. Adam Zimčík – Kunovice
2. Daniel Majzlík – Astra Zlín
3. Jiří Janšta – Sokol Želechovice
4. Filip Habarta – Kunovice
RAKEŤÁK
Školní sportovní klub ve spolupráci se SK Badminton Vsetín jsou organizátory série pěti badmintonových turnajů pod názvem „RAKEŤÁK“.
V sobotu 17. 3. 2019 proběhl v tělocvičně naší
školy čtvrtý turnaj. Podle počtu závodníků je
patrné, že zájem o badminton stále roste a mla-

dé hráče badminton pořád baví. Čtvrtého kola
se zúčastnilo 46 závodníků v rozmezí od sedmi
do patnácti let. V naší škole jsme přivítali hráče
badmintonu ze Vsetína, Astry Zlín a početnou
skupinu hráčů až z Kunovic. Tělocvična nám
„praskala ve švech“. A to nejen z energie vynaložené do boje o každý míček, ale také zásluhou

kategorie 15 let – dívky
1. Klára Mikulcová – Astra Zlín
2. Kamila Kalousková – Chropyně
Všem výhercům blahopřejeme.
Zapsala: Bronislava Babíková
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Nezahálíme ani v posledním čtvrtletí školního
roku a těšíme se na řadu závěrečných besídek jednotlivých nástrojových tříd. Zveme vás také na absolventské vystoupení žáků z kytarové třídy Markéty
Dvorské, a to v pátek 24. května 2019. Jako každoročně pro vás připravujeme tradiční akci ZUŠ Open,
již III. ročník společného celostátního happeningu
základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
Letos se bude konat v Želechovicích nad Dřevnicí
v pátek 31. května 2019. Zájemce o studium zveme

k zápisu do hudebního oboru, kde budete informováni
o volných místech v nástrojových třídách. V hudebním
oboru nabízíme výuku hry
na klavír, zobcovou flétnu,
příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, kytaru,
housle, cimbál, bicí nástroje,
keyboard a výuku sólového zpěvu. Zápis žáků proběhne v Želechovicích nad
Dřevnicí v budově základní
školy v úterý 4. června 2019
od 13:00 do 18:00 hod. Dále
budou probíhat dny otevřených dveří s možným zápisem, a to v předmětu Populární zpěv (úterý 4. června
2019 od 13:00 do 17:00 hod.
a ve čtvrtek 6. června 2019 od 13:00 do 16:00 hod.),
Hra na dechové nástroje žesťové (úterý 4. června 2019 od 13:00 do 18:00
hod), Hra na housle (středa 5. června 2019 od 14:00
do 16:00 hod.). Při podání
přihlášky pedagog k tomu
určený seznámí rodiče s cíli
výuky a organizací vyučová-

ní a posoudí předpoklady pro přijetí žáka/kyně krátkým přezkoušením v oblasti sluchových, rytmických
a všeobecných předpokladů. V případě žádosti o přihlášení mimo termín zápisu nás prosím kontaktujte
na: Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail: info@zusmoravazlin.cz, tel.: 577 018 897.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jaro v naší
školce
Sluníčko se
probudilo, ptáčci prozpěvují a včelky poletují.
Travička se zelená a naše líčka jsou červená. Těšíme se z krásných slunečných jarních dnů, plných
radosti, zpěvu a tance.

Zimu
jsme
zahnali zpěvem
písní a vyhozením
vyrobené
Moreny do místní
řeky
Dřevnice.
Děti měly možnost se seznámit
se starodávnou
tradicí a pracovat
s netradičním materiálem. Tradici
bychom
chtěli
zachovat a předat odkaz našich předků dalším
generacím. Na oslavu jsme zatančili jarní taneček
a ozdobili jsme rozkvetlý proutek barevnými fáborky tzv. „létečka“ jako symbol jara, který jsme si
odnesli do naší školky.
Den otevřených dveří
proběhl úspěšně dne 3.
dubna 2019.
V tento den se naše dveře otevřely pro malé i velké
návštěvníky, kterým dělaly
společnost naše kočičí
děti. Pro hosty byl připravený bohatý program
s občerstvením. V jednotlivých třídách si děti za doprovodu
usměvavých
učitelek vyzkoušely pohybové, taneční, výtvarné
i hudební aktivity.
Děkujeme za hojnou
účast.
V pondělí 15. dubna

jsme se vydali na celodenní výlet do Strážnice,
kde nás čekal výukový program s názvem „Fašanky, fašanky - velká noc ide“. Ukázka tradičních lidových řemesel, které se dříve prováděly
v postním období. Společně s „fašankovým“ průvodem a dívkami vynášejícími Smrtku (Morenu)
jsme měli možnost přenést se ze zimního období
do období jara. Součástí byla také ochutnávka
božích milostí, velikonoční nádivky a Jidášů. Děti
se seznámily s výrobou pomlázky a píšťalky z vrbového proutku. Závěrem programu jsme si vyrobili zápich do květináče a velikonočního beránka.
Příjemné prožití slunečných jarních dnů i trochu vláhy pro probouzející se přírodu přejí děti,
paní učitelky a zaměstnanci MŠ.
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ROBINSONKY
Jaro už je v plném proudu a my chystáme
různorodé akce pro veřejnost, přátele a příznivce našeho spolku.
Jednou z akci, je beseda s Domorodci, která
se už tradičně koná dne 8.5.2019 vždy v den
státního svátku, kde lidé mají klid a pohodu
a hlavně čas si odpočinout od práce a shonu.
Letos už to bude po šesté a my se na všechny
moc těšíme. K tanci a poslechu nám přijedou
zahrát pánové s folkovou kapelou Folkcountry
s názvem „Jalovec“.
Začínáme v 16 hod. Občerstvení zajištěno.
Tuto akci vymyslela naše předsedkyně, abychom se mohli něco málo dozvědět, jak se žilo
na pasekách v době dávné a jaké to žití bylo.
Pokud nám máte, co k tomu řičí, tato akce je
ušitá na míru právě pro vás. Nebojte se k nám
zavítat aspoň na chviličku a povyprávět nám
své zážitky.
Podobnou akci plnou her pro celé rodiny
a svezení na koni bude „Den pro rodinu“ dne
18.5.2019 od 14 - 17 hod. Vstupné je buchta
nebo koláč. Občerstvení zajištěno.
https://robinsonky.webnode.cz/news/den-pro-rodinu-u-robinsonek1/. Na letní prázdniny chystáme příměstské i pobytové tábory.
Děti s trvalým pobytem v Želechovicích n/
Dřevnicí máji slevu na den 100,- Kč díky příspěvku od obce.
Mimo jiné dění, tak k nám letos po prvé zaví-

tal Turistický oddíl z Hvozdné. Děti i dospěláci
si u nás objednali návštěvu s krátkým povídáním o našem spolku, zakoupili si suvenýry,
zmrzlinu a na závěr společně nakrmili naše
koně. Tak už víte, na kterou akci přijdete? Budeme se na Vás těšit.
za Robinsonky, o. s. Halina Bílková.
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HASIČI ŽELECHOVICE

Jelikož jarní úklid nemine snad žádnou domácnost,
pořádá náš sbor zpravidla během dubna sběr železa.
Letos tato akce připadla na sobotu 13. dubna a opět
jsme měli po naší obci co posbírat. Děkujeme všem,
kteří nám kouskem kovu přispěli.
Často se v jarních měsících setkáváme s požáry trávy. Naše výjezdová jednotka byla k jednomu takovému
požáru přivolána v sobotu 23. března do sousedních
Lužkovic. Profesionálním hasičům jsme útočnými proudy pomohli během chvíle dostat oheň pod kontrolu. Při
vypalování trávy je tedy opatrnost vždy na místě.
Mohlo by se zdát, že z kraje roku nemá náš sbor příliš
mnoho aktivit, ale naši mladí hasiči rozhodně nezahálí.
Udělejte si obrázek sami v následujících článcích.

OKRESNÍ UZLOVACÍ
SOUTĚŽ
O pár týdnů později se v neděli
24. března konalo
Okresní kolo uzlovací soutěže, tentokrát na Březůvkách.
Na tuto soutěž postupovali pouze 4
nejlepší, kteří se
zúčastnili
okrskového kola. Náš sbor
reprezentovali Adéla
Zichová, Adéla Polepilová a Vašek Tarabus. Bohužel nám
štěstí vůbec nepřálo
a nutno uznat, že
v konkurenci těch
opravdu nejlepších
byla šance na pěkné
umístění téměř nulová. Nicméně zkušenost poměřit síly
s těmi nejlepšími stála za to.

FILMOVÝ UZEL
V sobotu 2. března jsme se s mladými hasiči vydali na exkurzi do Filmového uzlu na nedaleké filmové
ateliery na Kudlově. V první části odpoledne nás čekala komentovaná prohlídka stále expozice, zaměřené
na vznik a vývoj samotných filmových ateliérů. Průvodce nám dělal pan Zdeněk Krupa, který spolupracoval
mimo jiné s panem Karlem Zemanem, jehož tvář neodmyslitelně ke kudlovským ateliérům patří. Prozradil
nám, jak vznikal například film „Cesta do pravěku“, který
se, mimo jiné, natáčel také na fryštácké přehradě. Dále
jsme si pověděli o Hermíně Týrlové a zhlédli několik
ukázek pohádky „Ferda mravenec“.
Další část byla zaměřena na vlastní tvorbu dětí, kde
nepochybně platilo, že fantazii se meze nekladou. Rozdělily se do skupinek, kdy každá mohla vytvořit vlastní
krátký film. Děti si vytvořily vlastní postavičky, kulisy,
promyslely samotný děj jejich filmu. Materiálů bylo
k výběru nespočet, navíc si každé z nich mohlo přinést
něco vlastního z domu, a to ve svém filmu použít. V praxi jsme si vyzkoušeli, co jsme se dozvěděli během prohlídky a zjistili, že tato práce vyžaduje nejen nápaditost,
ale také přesnost a pevné nervy.
Na závěr jsme ještě zavítali do herního patra prasátka Lojzíka, což je nově připravovaný dětský animovaný
seriál z produkce zlínských ateliérů.
OKRSKOVÁ UZLOVACÍ SOUTĚŽ
V sobotu 17. února se v Jaroslavicích uskutečnila okrsková soutěž v uzlování. Naši mladí hasiči, kteří se této
soutěže zúčastnili, patřili do kategorie starších, což bylo
oproti loňskému ročníku změna a časy, které nám vloni
bohatě stačily na přední příčky, se letos neukázaly jako
tak dobré. Každý měl celkem čtyři pokusy, což v konečném zúčtování znamenalo následující umístění: Marek
Čuřík 5. místo, Vašek Tarabus 7. místo, Adéla Zichová 8.
místo, Adéla Polepilová 10. místo, Hana Balajková 14.
místo a Honza Stejskal 15. místo z celkem 16 soutěžících v kategorii starších.

VÍKENDOVÝ POBYT NA RUSAVĚ
Druhý dubnový víkend
jsme se s mladými hasiči vydali
na dlouho očekávaný víkendový pobyt na Rusavě. Bohužel
se těsně před naším odjezdem pokazilo převládající jarní
počasí, což nikoho z nás příliš
nepotěšilo.
V pátek jsme začínali večeří
a poté se přesunuli k bowlingovým drahám trošku si
zakoulet. Pro některé z dětí to
byla premiéra, ze které byly
trošku nervózní, nicméně se
s tím úspěšně „porvali“. Venku
se již začínalo stmívat, což neznamenalo nic jiného než se jít
pořádně obléct a udělat oheň,

na kterém jsme si společně opekli špekáčky. Chvíli jsme
poseděli, zahráli na kytaru a společně zazpívali.
Sobotní dopoledne se, vzhledem k počasí, které přineslo i sněhové vločky, neslo v duchu společenských
her. Po obědě jsme si všichni trošku odpočinuli a poté
se vydali na výlet na zříceninu hradu Lukov. Společně jsme zde zhlédli projekci o dobývání hradu Lukov
a celé prostory si také prošli. Výhled jsme ovšem měli
pouze na všudypřítomnou mlhu. Po návratu jsme se šli
zrelaxovat do bazénu, což všichni uvítali a náramně si
to užili. Navečer jsme měli připraveno grilování, jelikož
se ale teplota držela nepříjemně blízko nuly, o gril se
postarali kluci a děti se mezitím zabavili ve společenské
místnosti hraním nejrůznějších her.
V neděli po snídani jsme se pomalinku začali balit
na cestu domů. Čekání na oběd, kterým jsme náš výlet zakončili, jsme si zkrátili skotačením a hrami. Před
odjezdem ještě všechny děti dostaly diplom za účast
a poté už jsme se vydali zpět ke svým domovům.
POZVÁNKA
Sezónu soutěží v požárním sportu odstartujeme
v sobotu 11. května od 13 hodin Okrskovou soutěží
na Želechovických Pasekách. Na start se postaví jak dospělí, tak i naši mladí hasiči. Přijďte nás podpořit.
Za SDH Želechovice Ivana Hrazdirová,
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira
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HASIČI ŽELECHOVICE PASEKY

Teplejší počasí v březnu jsme využili na venkovní
přípravu, kde jsme trénovali střelbu ze vzduchovky,
běh, lezení na laně a štafetu dvojic.
V sobotu 6. 4. jsme se vydali, vyzbrojeni rukavicemi a igelitovými pytli, na každoroční úklid odpadků
podél cest na Pasekách. I přes nepřízeň počasí jsme
vytvořili 3 skupinky a prošli úsek od areálu bývalého
JZD až po hájenku ve Vidovách. Připojili jsem se tak
k celorepublikové akci Ukliďme Česko, ke které se
připojilo přes 65 000 dobrovolníků z celé republiky.
Nám se podařilo za dvě hodiny nasbírat 5 igelitových
pytlů ze kterých jsme téměř 4 a půl pytle vytřídili.
V dubnu jsme se začali připravovat na soutěž hry
Plamen a trénujeme štafetu 4 x 60 metrů, štafetu
dvojic a štafetu CTIF, která je rozdělena na 9 úseků s
různými překážkami.
Poslední víkend v dubnu od pátku do neděle
pojedeme s mladými hasiči do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích. Věřím, že nám počasí vyjde
a budeme moci zcela využít sportovního areálu ve
středisku. Hasič, sport a zábava nás tak budou provázet celý víkend.
Robert Chmela

Pro letošní sezónu se chceme s mladými hasiči
zúčastnit těchto soutěží:
10. 5. okrsková soutěž na Želechovických Pasekách
od 10. hod
18. 5. okresní kolo hry Plamen – jarní část Otrokovice
od 8. hod
25. 5. pohárová soutěž na Klečůvce od 12. hod

26. 5. pohárová soutěž na Želechovických Pasekách
od 10. hod
8. 6. pohárová soutěž v Zádveřicích od 14. hod
15. 6. pohárová soutěž v Želechovicích od 9. hod
22. 6. pohárová soutěž v Újezdě od 9. hod
23. 6. pohárová soutěž v Pozlovicích od 13. hod

29. 6. pohárová soutěž na Veselé od 9. hod
6. 7. pohárová soutěž na Hrobicích od 12. hod
20. 7. pohárová soutěž v Lípě od 12. hod
7. 9. pohárová soutěž v Ludkovicích od 10. hod
22. 9. pohárová soutěž ve Vlachovicích od 13. hod
12.10. okresní kolo hry Plamen – podzimní část
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
EMÍLIE KLUSALOVÁ
Zeptáme-li se v Želechovicích, koho
lidé považují za významné osobnosti,
které u nás působily, jistě na jednom
z prvních míst zazní jméno Emílie Klusalové. Povězme si tedy něco více o životě
této obdivuhodné ženy, která stála nejen
za vybudováním naší školy, ale svou pracovitostí, důsledností a individuálním
přístupem je dodnes vzorem pro mnohé
učitele, ale i každého z nás.
Narodila se 2.dubna 1892 v Hrádku,
který je dnes součástí Slavičína. Jejímu
budoucímu rozhodnutí pro pedagogickou dráhu snad napomohla i skutečnost,
že byla nejstarším z devíti dětí a od malička se starala o své mladší sourozence.
Otec byl vrchním četnickým strážmistrem, proto se rodina velmi často stěhovala. Emílie tak navštěvovala obecnou
školu v Buchlovicích a měšťanku v Kyjově. Poté nastoupila na učitelský ústav
v Přerově, kde po čtyřech letech studia
úspěšně završila. To už však byla poměrně soběstačná neboť si byt a stravu odpracovávala u své tety a přivydělávala si
i doučováním v rodinách významných
měšťanů. Začala se rovněž společensky angažovat, avšak nikdy nevstoupila
do žádné politické strany, protože razila
heslo, že učitel musí být vždy nestranný.
Prvními působištěmi pro ni byly Mysločovice, Roštění a Fryšták. Již zde přiváděla do praxe Komenského metody „školy
hrou“, s dětmi nacvičovala divadelní
představení a přicházela s individuálním
přístupem ke každému dítěti, rozvíjejícím vrozené vlohy a přednosti. Velký
důraz kladla na budování kultivovaného
ústního projevu.
V roce 1931 nastoupila na pokusnou
měšťanskou Masarykovu školu ve Zlíně,
kde vyučovala český jazyk a literaturu.
Z jejích žáků vzešla řada schopných absolventů, kteří se významným způsobem zasloužili za rozvoj expandující firmy Baťa ve Zlíně i v zahraničí. Věhlasný
byl rovněž její vřelý vztah k přespolním
žákům, kdy se snažila poznat a porozumět jejich rodinnému zázemí a pomoci
jim objevovat a rozvíjet skryté talenty.
Za války se aktivně zapojila do odboje,
byla zatčena a vězněna v Kounicových
kolejích v Brně. Tady trpěla spolu s dalšími spoluvězni nejen krutým prostředím,

ale i nedostatkem potravy, která byla
navíc úmyslně přesolena a ve spojitosti
s malým množstvím přidělovaných tekutin způsobovala vážné zdravotní potíže.
Emílii zachránila snad jen příhoda, kdy
díky své skvělé němčině dokázala po lékařské prohlídce získat povolení k umytí,
čehož využila, aby se dostatečně napila.
S podlomeným zdravím došla po osvobození pěšky do Fryštáku, začala spolupracovat s celosvětovým křesťanským
sdružením mládeže YMCA a podílela se
na organizaci pobytu 200 českých válečných sirotků v Anglii a Švýcarsku.
Po skončení druhé světové války byla
ve Zlíně obnovena měšťanská škola pro
želechovický obvod, jejíž správou byla
Emílie Klusalová pověřena. Již brzy však
začala usilovat o vybudování nové školy přímo v Želechovicích a toto dílo přes
všechny peripetie a pozastavení dokázala dotáhnout až do úspěšného konce.
Když bylo nejhůře, vydržela v Praze celé
hodiny trpělivě čekat, aby si vymohla
audienci u ministra a mohla tak dokončit rozdělanou práci. Účastnila se všech
příprav a spoluorganizace vlastní stavby.
Dle svých návyků z Masarykových škol
se snažila o zajištění kvalitního a moderního vybavení, jak ve svých citacích
uvádí její praneteř Jana Skaličková: „Ale
už dnes měl byste se podívat po slušném
klavíru…V nové škole bude od počátku
fungovat rozhlas…Ráda bych opatřila
opravdu hodnotné desky…A do třetice
měli bychom do Vánoc dovybavit hudební archiv školy…“ Její až neuvěřitelná
energie dokázala nejen řídit celý projekt,
ale srdečným a lidským přístupem pro
něj nadchnout i široké okolí a zapojit
tak řady rodičů do všestranné pomoci.
Dobré dílo bylo dokonáno a dne 16. října
za účasti ministerstva školství slavnostně
otevřena nová škola v Želechovicích. Její
první ředitelka však po třech letech zcela
vyčerpána umírá v nedožitých 60 letech.
Vděční kolegové, rodiče i žáci jí ve vstupní části budovy odhalili pamětní desku,
která tam má své čestné místo dodnes.
Velmi krásně na Emílii Klusalovou
vzpomínala její žačka a bývalá ředitelka
želechovické školy Bohumíra Baletková.
Proto by bylo škoda zde tyto řádky neocitovat. „…prošedivělé, nakrátko ostří-

hané vlasy, usmívající se oči za brýlemi,
jednoduché šaty, většinou v hnědé nebo
jiné tmavší barvě a pevné dlaně, které
uměly pohladit, ale také uštědřit nějaký
ten záhlavec, bylo-li třeba. Želechovické děti chodily tehdy do školy ve Zlíně,
říkali jsme „na Kotvu“, tam jsme měli vyhrazenu část jednoho poschodí. Školní
kuchyně nebyly, ale díky paní ředitelce
jsme bez teplého jídla nezůstali, vše zařídila. Vybrala vždy chlapce z vyšší třídy
a ti měli za úkol přinést z Klubovního
domu v kovových mlékárenských konvích polévku. Často se sama ujala jejího
rozdělování. Z domu jsme si nosili lžíce
a plechové hrnky. Nebrala nás jako cizí
děti, ale jako svoji velkou rodinu, o kterou se chtěla starat, a z těchto pocitů
vycházela i její snaha, aby Želechovice
měly vlastní měšťanskou školu. Především její zásluhou stojí. Tehdy říkali naši
rodiče: „Paní Klusalová? Když ji jedněmi
dveřmi pošlou ven, jinými se zase vrátí
a nedá se odbýt, dokud nevyřídí, co je
třeba!“ A bylo toho jistě hodně v poválečném období, kdy se škola stavěla. Byla
obětavá a vytrvalá. Ne pro sebe, ale pro
žáky, kterým se, ač sama neprovdaná,
stala laskavou matkou. Vždy nám zdůrazňovala: „Neučíte se pro mne, ani pro
jiné učitele, ale pro sebe, pro život.“ Při
stavbě školy organizovala osobně pomoc a svým lidským přístupem získávala
ochotné občany, žáky i rodiče. Bez její
houževnatosti, laskavosti a píle by rozhodně nebyla želechovická měšťanská
škola v tak relativně krátkém čase postavena. My, její bývalí žáci, na ni vzpomínáme s úctou a láskou.“
Z těchto důvodů je Emílie Klusalová
zařazena i mezi významné osobnosti Želechovic zmíněné na jednotlivých panelech naší naučné stezky. V jejím případě
se jedná o čestné první zastavení ve středu obce.
Pavel HURTA
Použitá literatura:
FILIPIOVÁ, V., ZEŤKOVÁ, M.: Základní škola ZLÍN-ŽELECHOVICE 1949-1999, 1999.
SKALIČKOVÁ, J.: Osobnost učitelky Emílie Klusalové, Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, 2015/1-2. s. 100-109.
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI BŘEZEN - DUBEN 2019
Anastazie Varaďová
Ludmila Minaříková
Božena Machovská
Jana Sousedíková
Zdenka Jurčíková
Bohumil Fibrych
Marie Machalová
Josef Divila
Eliška Nečasová
Ludmila Garguláková
František Křupala
Ludmila Dolinová

92 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Josef Goláň
Josef Charvát
Stanislav Sovadina
Alena Macíková
Jaroslav Mikšík
Vojtěch Sedláček
František Verner
Marie Machulová
Jaroslav Navrátil
Josef Ševčík
Alena Gajdůšková

75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let

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

AKCE V OBCI
30.04.2019

STAVĚNÍ MÁJKY

STŘELNICE

03.05.2019

SVOZ PAPÍRU OD DOMU (NACHYSTEJTE I VISAČKY S ČÁROVÝM KÓDEM)

OBEC

13.05.2019

SVOZ PLASTŮ OD DOMU (NACHYSTEJTE I VISAČKY S ČÁROVÝM KÓDEM)

OBEC

14.-15.05.2019

SBĚR VE ŠKOLE (NACHYSTEJTE I VISAČKY S ČÁROVÝM KÓDEM)

ŠKOLA

15.05.2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ROK 2018/2019

ZŠ A MŠ

24.-25.05.2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

SOKOLOVNA, ŠKOLA, HASIČSKÁ KLUBOVNA PASEKY

KONEC KVĚTNA

MÁJOVÁ VESELICE – KÁCENÍ MÁJE

STŘELNICE

ČERVEN

ZAHRADNÍ SLAVNOST, SLAVÍME DEN DĚTÍ

ZŠ – ŠKOLNÍ ZAHRADA

ČERVEN

DĚTSKÝ DEN

SOKOLOVNA

10.06.2019

SVOZ PLASTŮ (NACHYSTEJTE I VISAČKY S ČÁROVÝM KÓDEM)

OBEC

13.06.2019

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA O OSTEROPOROZE

OÚ

15.06.2019

SVOZ MOBILNÍHO + NEBEZPEČNÉHO ODPADU

OBEC

23.06.2019

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

OÚ

25.-26.06.2019

SBĚR VE ŠKOLE (NACHYSTEJTE I VISAČKY S ČÁROVÝM KÓDEM)

ŠKOLA

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.

30. 8.

13. 9.

27. 9.

11. 10.

21. 6.

5. 7.

19. 7.

2. 8.

16. 8.

25. 10.

8. 11.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

14. 1.

11. 2.

11. 3.

SVOZ PLASTŮ

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.

SÁČKOVÝ

3. 5.

SÁČKOVÝ

10. 6.

15. 7.

12. 8.

9. 9.

1X MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ
20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

11. 12.

26. 12.

6. 9.

1. 11.

1X ZA 2 MĚSÍCE - Svoz papíru v letošním roce ve vybrané PÁTKY
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.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

13. 5.

12. 7.

SVOZ PAPÍRU

KONTEJNERY
ODVOZ
PAPÍRU

15. 4.

od 1. 4. 2019 svoz 1x za 2 týdny

15. 6.
20. 4.

2. 11.
15. 6.

7. 9.

2. 11.

PLACENÁ INZERCE

