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před nastávajícími prázdninami se každý z nás těší na odpočinek a chvíle strávené
s rodinou a přáteli. Ne tak lidé na Hodonínsku, kde udeřila pohroma v podobě tornáda.
Postižené domácnosti i podnikatelé budou muset řešit existenční starosti ještě
dlouhou dobu. Rád bych Vás proto požádal o solidaritu a pomoc, jak je v možnostech
každého z nás. I malý dar, pokud je znásoben velkým počtem lidí, dokáže udělat velké
věci. Obnova zničených částí obcí by měla být provedena do podzimu, aby se do nich
mohli vrátit obyvatelé, proto je teď rychlá podpora klíčová. Ztracené životy lidí už nic
nenahradí, ale ti, co přežili budou vděční za každou pomoc. Málokdo by si pomyslel, že
se může taková katastrofa odehrát v klidném středoevropském pásu, musíme si však
zvyknout, že ani nám se podobné živelné pohromy v budoucnu nejspíše nevyhnou.
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Diakonie Českobratrské církve
evangelické
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Dárcovské SMS
Diakonie
DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90
Diecézní charita Brno
DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90
*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun

Přeji všem občanům krásné a klidné léto.
Michal Špendlík, starosta obce
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 56 zasedání dne 26. 4. 2021 následující
usnesení:

a volby“ pro tři pracovní místa a schválila objednávku u ALIS, spol. s r. o. Mariánská 538, 470 01 Česká
Lípa za cenu 16 480 Kč bez DPH.

Usnesení 1./56RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 56. schůze.
Usnesení 2./56RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
pořízení motorové sekačky Stiga Twinclip 50 SQ H.
STIGA u AGRO SMETANA s. r. o., Zlínská 703, 763 12
Vizovice, IČ 27725472, za cenu 18 290 Kč vč. DPH.
Usnesení 3./56RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření dodatku č. 2 pojistné
smlouvy č. 400 046 731 o pojištění odpovědnosti
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Allianz pojišťovnou, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971. Dodatek tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4./56RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí vzala na vědomí informace ve věci náhrady škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne
9. 1. 2019 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí ke dni
26. 4. 2021 a schválila úhradu soudního poplatku
za odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 39 C 8/2020-202 ve výši 38 275 Kč.
Usnesení 5./56RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 847/1, ostatní plocha,
silnice, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, o výměře
2,5 m x 8 m, v místě dle nákresu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a YTAK 05 s.r.o., Paseky
647, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 05537355.
Jedná se o povolení provozování letní zahrádky
na vypůjčené části pozemku za těchto podmínek:
Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou od 1. 5.
2021 do 30. 9. 2021.
Usnesení 6./56RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku nové rozvodny NN v rámci akce
oprava zázemí tělocvičny Základní školy a Mateřské
školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u UV Servisní,
s.r.o., Lípa 268, 763 11 IČ 29303150 za cenu 215 101,
93 Kč bez DPH.

Usnesení 6./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila pořízení kuchyňské linky vč. spotřebičů do bytu
Podřevnická 405 u Truhlářství Chmela, Paseky 634,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 68600488
za cenu 20 000 Kč vč. DPH.
Usnesení 7./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila provedení páteřních rozvodů vody v suterénu
budovy přístavby ZŠ pod tělocvičnou v rámci veřejné zakázky na stavební práce „Oprava tělocvičny
Základní školy Želechovice nad Dřevnicí“ u Navláčil
stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ
25301144 za cenu 136 200 Kč bez DPH.
Usnesení 8./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na osvětlení fasády školy a schválila objednávku u AKTE PK
s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlin, IČ: 05284368
za cenu 31 774 Kč bez DPH.
Usnesení 9.1./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala závěry hodnotící komise a na základě jejího doporučení schválila výběr
nejvhodnější nabídky na služby „Želechovice nad
Dřevnicí - úpravy části centra obce, JŘbU“ od uchazeče 3 prostory, Pod Fialkou 3105/11, 150 00 Praha
za cenu 5 478 000 Kč bez DPH. Nabídky byly hodnoceny dle základního kritéria:
a/ bodové ohodnocení návrhů v Soutěži o návrh
(dle rozhodnutí poroty)
b/ nabídková cena bez DPH (za do/zpracování
všech fází PD (FS 1-6), zadané v jednacím řízení bez
uveřejnění dle § 65 zákona č. 134/2016 Sb.
Usnesení 9.2./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí pověřila starostu obce jednáním s vybraným uchazečem ve věci zúžení předmětu rozsahu veřejné zakázky na služby „Želechovice nad
Dřevnicí - úpravy části centra obce, JŘbU“.
Usnesení 10./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje
pozemku p. č. 2336/4 o výměře 48 m2, trvalý travní
porost, vše se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 57. zasedání dne 10. 5. 2021 následující
usnesení:
Usnesení 1./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 57. schůze.
Usnesení 2./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila záměr pořízení
pódia v rámci podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova zaměřenou na podporu drobného
podnikání a cestovního ruchu.
Usnesení 3./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku stěrkování a pokládky nového vinylu v provozovně kadeřnictví v budově čp. 68 na ul.
4. května u MONTPARKET s. r. o. Papírenská 263,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí za cenu 31 231 Kč
vč. DPH.
Usnesení 4./57RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na SO „Lávka Želechovice SO Lávky a SO schodiště“
a schválila objednávku u DIPONT s.r.o., Libouchec
505, IČ 28693094 za cenu 240 064 Kč vč DPH.
Usnesení 5./57RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na pořízení evidenční agendy „KEO4 Evidence obyvatel

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 58. zasedání dne 24. 5. 2021 následující
usnesení:
Usnesení 1./58RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 58. schůze.
Usnesení 2./58RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace
a související činnosti pro stavbu „Želechovice nad
Dřevnicí – odvodnění hřbitova“ a pověřila starostu
podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a AQUADROP, s. r. o., Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ 07419023 za cenu
116 160 Kč vč. DPH.
Usnesení 3./58RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 1758/3 a pozemku p. č. 2221/14 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 a odvedení splaškových vod z novému rodinnému domu na pozemku p. č. 2221/6 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.

Usnesení 4./58RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí vzala na vědomí informaci o postupu
prací na rekonstrukci tělocvičny a sociálního zázemí
v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí a uložila starostovi
obce prověřit stav žádosti o dotaci č. VPS-228-32021-00677 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí k zajištění návaznosti
stavebních prací.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 59. zasedání dne 7. 6. 2021 následující
usnesení:
Usnesení 1./59RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 59. schůze.
Usnesení 2./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila pořízení měřiče rychlosti DR300 za cenu 71 257 Kč vč. DPH
u NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ:
26979675.
Usnesení 3./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala další požadavky občanů
na opravy místních komunikací a schválila objednávku provedení oprav u REPONT s. r. o., Hrachovec
245, Valašské Meziříčí za cenu 478 443 Kč bez DPH.
Usnesení 4.1./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p č. 1415/1 o výměře cca 300 m , lesní pozemek, který se nachází v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.2./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí revokuje vyhlášení záměru prodeje
dne 29. 3. 2021 v usnesení 4.2./54RO/2021 na část
pozemku p č. 1986/1, trvalý travní porost o výměře
cca 320 m2, který se nachází v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.3./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 1986/1, trvalý travní porost
o výměře cca 320 m2, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001.
Usnesení 4.4./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky
pozemku p. č. 1894 o výměře 401 m2, trvalý travní
porost, který se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5.1./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku administrace výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Želechovice-chodník ulice Paseky“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín,
IĆ 87650703 za cenu 45 000 Kč.
Usnesení 5.2./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí jmenovala hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Želechovice-chodník ulice Paseky“ ve složení Michal Špendlík, Vlastislav Švrček, Stanislav
Pištěk.
Usnesení 6./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku administrace výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Oprava tělocvičny ZŠ Želechovice nad Dřevnicí - akustické podhledy“ u Ivana
Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703
za cenu 20 000 Kč.
Usnesení 7./59RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila poskytnutí finanční pomoci v nouzi formou finančního daru. Darovací smlouva bude uzavřena mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx ve výši 11 152 Kč.
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PROJEKT „ ZLEPŠENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ“
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014551
Dotazníkové šetření spokojenosti občanů
V rámci projektu s názvem: „Zlepšení strategického řízení obce Želechovice nad Dřevnicí“ můžete zaznamenat různé změny. V minulém zpravodaji jste měli možnost odpovědět
na dotazník, díky kterému můžete zastupitelstvu obce ukázat směr, kterým by se podle
Vás naše obec měla vydat, co vám v naší obci
chybí a s čím jste naopak spokojeni. Dotazování se zúčastnilo celkem 132 osob, ve větší
míře to byly ženy (58 %), převažující skupina
respondentů spadala do věkové kategorie
36-50 let (36 %). Nejčastějším respondentem dotazníku tedy byla zaměstnaná žena
v produktivním věku, která dosáhla středoškolského vzdělání zakončeného maturitní
zkouškou.
Všem, kteří nám dotazník včas vyplnili
a odevzdali, děkujeme, zastupitelstvo obce
velmi oceňuje vyjádření názorů občanů.
Díky vaší zpětné vazbě, budou zpracované výsledky, vzniklé podněty a připomínky
projednávány a řešeny na výboru pro rozvoj
obce. Zpracovaná data z nasbíraných dotazníků také slouží jako podklad pro dokumenty,
které jsou v rámci tohoto projektu zpracovávány. Jedná se o: Program rozvoje obce 2021
– 2027, Studie rozvoje bydlení a Komunikační
strategie.
Jednou z otázek dotazníku bylo, co se občanům v obci nejvíce líbí. Vítězem se stala
odpověď blízkost přírody, která získala 91 hlasů. Druhou nejčastěji zmiňovanou variantou
s 81 hlasy byla dobrá dopravní dostupnost
a na třetí pozici s 60 hlasy byla odpověď klidný život.
V jedné z otázek respondenti označovali
hlavní problémy obce, přičemž mohli kromě
nabízených možností dopsat také své postře-

hy. Odpovědi zvláště na prvních místech byly
ohledně počtu zmínek velmi vyrovnané. Jako
tři hlavní problémy vnímané občany, lze označit provoz a parkování automobilů v obci (55
odpovědí), údržbu a výstavbu silnic a cest (53
odpovědí) a nedostatečný kulturní a společenský život (52 odpovědí). Čtvrtou nejčastěji
zmiňovanou variantou pak byl celkový vzhled
obce a veřejných prostranství. Přes 30 hlasů
však získal také sběr, třídění a odvoz odpadů,
nedostatečné sportovní vyžití a údržba a výstavba chodníků. Občané pak sami od sebe
nejčastěji doplnili odpověď v podobě absence optických sítí, resp. špatného internetového připojení či opět provoz aut konkrétně
na hlavním tahu procházejícím obcí.
V další otázce označovali občané, kteří vyplnili dotazník, jakou rozvojovou aktivitu by
uvítali. Jednoznačně nejčastěji byly zmiňovány tři. V první řadě se jednalo o úpravu celkového vzhledu obce a veřejných prostranství
(náves, okolí bývalé restaurace Rožek), přičemž tuto variantu označilo 84 respondentů.
Na druhé pozici s 80- ti hlasy skončila aktivita
vybudování/oprava kulturně společenského
areálu (např. rekonstrukce Sokolovny). Třetí
nejčastěji zmiňovanou aktivitou pak byl rozvoj odpadového hospodářství (sběrný dvůr
nebo kontejnery na velkoobjemový odpad),
tuto aktivitu by uvítalo celkem 75 respondentů.
Všechny výše uvedené problémy, obec
vnímá jako hlavní a v budoucnu má určitě
v plánu vybudování sběrného dvoru, budování nové a rekonstrukce stávající obecní
kanalizace díky vlastnímu provozování může
obec čerpat nově z dotací, údržba a výstavba
silnic je také žádanou potřebou a v neposlední řadě by obec chtěla vybudovat nový kultur-

ně společenský areál. Bytová výstavba v obci
dále počítá s projekty vybudování malometrážních bytů pro seniory v objektu zahrady
„U Běhalů“ (20 jednotek, bez pečovatelských
služeb, pro občany ve věku 65+ let), startovacích bytů v objektu „RD U Běhalů a pekárny“
(cca 8–10 jednotek) a komerčních bytů v objektu hospody „Rožek“. V rámci tohoto rozsáhlého projektu proběhla v lednu 2021 architektonická soutěž.
Celkové výsledky dotazníkového šetření
budou zveřejněny na webových stránkách
obce.
Budeme rádi, když se budete i nadále aktivně zapojovat do dalších anket, které budou
probíhat.
Pasportizace obce
Další velkou novinkou v naší obci je zpracování pasportů v digitální, tištěné a systémové
verzi.
Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze
a mapového podkladu. Pasport obci pomůže
získat přehled o majetku obce a to včetně
dodatečných informacích o jeho technickém
stavu.
Obec Želechovice nad Dřevnicí si objednala zpracování následujících pasportů: Pasport
dopravního značení, mobiliáře a zeleně, hřbitova, plánu zimní údržby a místních komunikací, odpadového hospodářství a kanalizace.
Od května již systém používáme.
Na obrázku 1 je ukázka, jak vypadá náhled
v systému, který je propojen i s katastrální
mapou.
V sekci doprava (obr. 2) je zahrnuto více
pasportů najednou. Je zde např. rozčlenění
místních komunikací dle vlastnictví dané ko-
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munikace, z hlediska preferencí údržby v zimních měsících a také vyznačení dopravního
značení včetně fotografií umístění.
V pasportu zeleně jsme si nechali vyznačit
stromy, především chráněné či v zastavěném
území obce. Díky tomu máme prověřený
zdravotní stav stromů a můžeme zahájit tam,
kde je potřeba ořez či kácení.
V pasportu kanalizace jsou zaznamenány
trasy kanalizace, rozdělení dle vlastníků kanalizace a jednotlivé šachty k napojení. To je pro
obec taky velmi přínosné, především z toho

důvodu, že se plánuje vybudování nové kanalizace či napojování novostaveb na kanalizační přípojky.
V pasportu mobiliáře, odpadového hospodářství a hřbitova je opět v mapě vyznačeno
vše, co se jednotlivého pasportu týká (umístění jednotlivých prvků mobiliáře jako např.
odpadkové koše, autobusové zastávky, hřiště
a další, v odpadovém hospodářství zaznačení
všech kontejnerů na tříděný odpad, v pasportu hřbitova nalezneme vyznačení hrobových
míst s fotodokumentací). Katolický hřbitov

(obr.3).
Všechny pasporty byly pořizovány z dotačního projektu, pouze pasport místních komunikací si nechala obec zpracovat navíc.
Zpracované materiály jsou pro obec velkým
přínosem, z hlediska přehlednosti hmotného
a nehmotného majetku obce, usnadnění při
řešení problematické situace, při orientaci
v místě události hlášeného nebo řešeného
problému atd.
Ing. Renata Pozziová
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STARTUJÍ SEZÓNNÍ SPOJE
NA VALAŠSKU I NA SLOVÁCKU
Zlín, 1. 6. 2021 — Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) spouští sezónní turistické autobusové spoje, které rozšíří stávající nabídku dopravy. O víkendech v období 1. června – 28.
září 2021 tak bude návštěvníkům dostupnější přehrada v Pozlovicích nebo Buchlovice a Smaraďavka.
Už od května vozí sezónní spoje turisty také na Pulčínské skály.
Na přehradu do Pozlovic
Z Luhačovic, autobusového nádraží do Pozlovic
na přehradu vyjíždějí o víkendech sezónní spoje
v 9.35, v 10.45 (pouze o nedělích), ve 12.25, ve 14.10
(jezdí od 13. června) a v 16.48. Zpáteční autobusy
pak od přehrady do Luhačovic odjíždějí v 10.03,
11.38, 12.51 a v 17.12 hodin.
Na Smraďavku
Z Uherského Hradiště, autobusového nádraží vyjedou o víkendech sezónní spoje do zastávky Buchlovice, Smraďavka, a to v 8.30, 10.15, 12.25, 13.45
a v 17.22 hodin. Zpáteční autobusy ze Smraďavky
se pak vracejí v 9.05, 10.45, 12.55, 14.55 a v 18.00
hodin.
Na Pulčínské skály
Už od 1. května do 28. září jezdí sezónní víkendové spoje do Francovy Lhoty, Pulčína. První vyjíždí
v 10.29 z Horní Lidče od železniční stanice, druhý
z Valašských Klobouk, autobusové stanice ve 14.10.
Na oba spoje je možné přestoupit v zastávce Lidečko, Čertovy skály z autobusu jedoucího ze Zlína
(odjezd 9.30 nebo 13.30). Zpáteční autobusy z Pulčína odjíždějí v 10.45 (až do Valašských Klobouk)
a v 15.10 (do Horní Lidče). Z obou spojů lze v zastávce Lidečko, Čertovy skály přestoupit na autobusy
do Zlína.
OD NEDĚLE 13. ČERVNA DOJDE KE ZMĚNÁM
V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
Zlín, 8. 6. 2021 — Víkend v polovině června je už
tradičně termínem, kdy dochází ke změnám v jízdních řádech. V tomto roce připadá datum konkrétně
na neděli
13. června. „Letos nabídneme cestujícím spoji Integrované dopravy Zlínského kraje několik nových spojů, případně dojde k drobným časovým posunům v jízdních řádech stávajících spojů.
Vycházíme tak vstříc požadavkům obcí i občanů
kraje,“ uvedl Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje,
s.r.o. (KOVED), která organizuje regionální veřejnou
dopravu ve Zlínském kraji.
Cestující tak například budou moct ve všední den
nově využívat večerní autobus mezi Otrokovicemi
a Kvasicemi. Autobus vyjede ve 20.22 hodin od železniční stanice v Otrokovicích (vyčká na spoj, který
ve 20.17 přijede ze Zlína) a přes Otrokovice-Štěrkoviště a Tlumačov přijede ve 20.41 do Kvasic, odkud
se vrátí zpět do Otrokovic na autobusové nádraží.
„Zcela nový spoj zavádíme mezi Koryčany a Kyjovem. Od pondělí do soboty pojede autobus z Koryčan ráno ve 4.50, v neděli v 6.30 hodin. Zpáteční
spoj ve všední dny vyjede z Kyjova v 19.15, o víkendech v 19.35 hodin,“ řekl dopravní technolog Radek
Vašička.
Nové spoje vyjedou i na Valašsku. Cestující se
oproti současnému stavu dostanou navíc večerním
autobusem s odjezdem ve 20.04 ze Vsetína přes Valašskou Bystřici do Rožnova pod Radhoštěm, ráno
ve 4.35 pak vyjede nový spoj z Hovězí do Vsetína.
Díky znovuotevření nového nadjezdu ve Vsetíně
– Bobrkách se také na svoji původní trasu vrátí autobusy, které ve směru ze Vsetína na Jablůnku jezdí
po „staré cestě“.
S platností nových jízdních řádů dojde taky

ke změně v Bystřici pod Hostýnem. Nově už nebudou všechny autobusy zajíždět až na vlakové
nádraží. Některé spoje budou končit na autobusové stanici, odkud cestující odveze jeden autobus
na vlakové nádraží. Stejně bude organizovaná doprava i z vlakového nádraží. Díky tomu tak snížíme
v ulicích města počet autobusů, které by vezly jen
omezený počet cestujících, přitom dopravní obslužnost mezi autobusovým a vlakovým nádražím
zůstane zachována.
Cestující také zaznamenají některé změny v zastávkách. Na lince Uherské Hradiště – Tučapy – Ořechov bude cestujícím nově sloužit zastávka „Tučapy,
hřiště“. Dojde také k přejmenování zastávky „Brumov-Bylnice, hájenka“ na „Brumov-Bylnice, U Lipy“,
zastávka „Brumov-Bylnice, Sidonie, státní statek“
bude nově označená „Brumov-Bylnice, Sidonie, rekreační středisko Pohoda“.
„Všechny změny, k nimž od 13. června dojde,
najdou cestující na jízdních řádech na zastávkách
i na webových stránkách www.idzk.cz,“ uzavírá
Ing. Martin Štětkář.
ŽELEZNIČNÍ TRATĚ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PROCHÁZEJÍ REKONSTRUKCÍ
Zlín, 16. 6. 2021 — Nová nástupiště, opravené
výpravní budovy, bezpečnější železniční přejezdy…
Cestující po železnici ve Zlínském kraji si mohou
i v letošním roce všimnout, že na tratích po celém
regionu probíhají větší i menší stavební práce. Investorem akcí je státní organizace Správa železnic.
Projekty představil Ing. Ladislav Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Správy železnic v Olomouci.
Hotové akce
K nejviditelnějším akcím, které už jsou dokončené, patří rekonstrukce výpravní budovy v zastávce
Lhotka nad Bečvou na trati 280 Hranice na Moravě –
Horní Lideč. Objekt získal novou fasádu, cestujícím
je k dispozici opravená čekárna a hygienické zařízení (náklady 9 mil. Kč).
Na dalších zastávkách v kraji proběhla rekonstrukce nástupišť: Na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk bylo zrekonstruována nástupiště v zastávce Šumice, přičemž byl
vybudován bezbariérový přístup a upravena budova čekárny (37 mil. Kč), v květnu byla na stejné trati
provedena rekonstrukce nástupišť v zastávkách
Vésky a Popovice (9,7 mil. Kč). Na trati 282 Vsetín
– Velké Karlovice došlo k rekonstrukci zastávky Karolinka-zastávka, která nově získala bezbariérový
přístup (13,5 mil. Kč). Na stejné trati byla letos dokončena rekonstrukce čtyř přejezdů (téměř 65 mil.
Kč).
Probíhající akce
V současné době probíhá oprava trati 280 v úseku mezi Bystřičkou a Jablůnkou v celkové výši 173
mil. Kč.
Na trati č. 330 z Břeclavi do Přerova probíhá už
od loňského roku postupný přechod ze stejnosměrného napětí na střídavé. Stavba bude ukončena
v září příštího roku a její součástí je také příprava
na budoucí elektrifikaci trati Otrokovice – Zlín střed
– Vizovice a tratí mezi Veselím nad Moravou, Starým
Městem u Uherského Hradiště, Luhačovicemi a Brumovem-Bylnicí. Náklady na akci se pohybují kolem
2 miliard Kč.
Akce před zahájením
Z nejvýznamnějších akcí, které budou ještě
v tomto roce zahájeny, je třeba zmínit rekonstrukci

stanice Vsetín. Začne v září a dojde při ní k redukci kolejiště, aby mohla být vybudována nástupiště
s mimoúrovňovým přístupem díky dvěma podchodům. Vznikne také nová výpravní budova, která
bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro
vlakovou i autobusovou dopravu. Předpokládané
náklady jsou 2,2 miliardy Kč.
V srpnu by měla být zahájena také rekonstrukce
stanic Holešov (430 mil. Kč) a Bystřice pod Hostýnem (591 mil. Kč), které získají bezbariérový přístup.
V Bystřici pod Hostýnem vznikne nová výpravní budova.
V červnu začíná také rekonstrukce zastávek Rajnochovice a Popov, přičemž obě získají bezbariérový přístup. Ve druhé polovině roku začnou ještě
rekonstrukce přejezdů ve Zborovicích, Zdounkách
a v Uherském Ostrohu. Počítá se také s opravou výpravních budov v Holešově a v Tlumačově.
PŘES PRÁZDNINY ZAJEDE VÍCE AUTOBUSŮ
NA SMRAĎAVKU I NA PŘEHRADU DO POZLOVIC
Zlín, 22. 6. 2021 — Dva turistické cíle ve Zlínském
kraji budou o letních prázdninách dostupnější veřejnou dopravou. Spoje Integrované dopravy Zlínského kraje zajedou v pracovní dny od 1. července
do 31. srpna 2021 častěji na Smraďavku a k přehradě v Pozlovicích.
„Na lince 361 budou ve všední dny zajíždět
na Smraďavku dva autobusy – a to s odjezdem 8.35
a v 17.25 z Uherského Hradiště, příjezd do zastávky
Buchlovice, Smraďavka v 9.04 a 17.55. Zpět se autobusy budou vracet v 9.05 a v 18.05 hodin,“ uvedl Petr Lutonský, dopravní technolog společnosti
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
(KOVED).
Až k přehradě v Pozlovicích budou přes prázdniny v pracovní dny zajíždět autobusy na lince 122
Luhačovice – Vizovice – Vsetín, a to s odjezdem z Luhačovic v 9.25 a 13.20, a dále autobusy na lince 520
Luhačovice – Dolní Lhota – Zlín, konkrétně spoje
s odjezdy z Luhačovic v 10.10, 12.00, 15.05, 16.05
a 18.45 hodin. „Ze zastávky Pozlovice, přehrada pak
autobusy do Luhačovic pojedou v 9.37, 9.56, 12.38,
14.17, 14.48, 16.25 a v 17. 52 hodin,“ doplnil dále
Petr Lutonský.
Připomeňme, že už od 1. června do 28. září byly
posíleny autobusové spoje na Smaraďavku a k pozlovické přehradě o víkendech. Od května vyjíždějí
sezónní víkendové spoje i do Francovy Lhoty, Pulčína. V období 26. dubna – 17. října jezdí posilové
spoje také z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn.

O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je
projekt, který propojuje módy veřejné dopravy
ve Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality a možností cestování
na společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu
cestujících, konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy a zlepšení kvality života v kraji. O provoz
systému IDZK se stará krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).

Kontakt pro média:
Mgr. Jan Malý – manažer marketingu
maly@koved.cz / +420 704 698 624 / www.idzk.cz
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LETNÍ POSEZENÍ NA MYSLIVECKÉ CHATĚ
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás jménem mysliveckého spolku v tomto letním období pozdravit
a popřát vám letní pohodu při čtení našeho oblíbeného Želechovického zpravodaje. Členové našeho mysliveckého spolku rovněž využili příznivých
klimatických podmínek a uspořádali letní posezení
v přírodě u myslivecké chaty v Želechovicích nad
Dřevnici pro rodinné příslušníky, kamarády a milovníky přírody. Posezení proběhlo 19.6.2021 v odpoledních hodinách. Akce byla zahájená slavnostní
loveckou fanfárou na lesní roh v podání člena Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, pana Rudolfa
Linnera, a to za doprovodu jeho manželky Jany Linnerové. Po slavnostním zahájení proběhla volná
zábava, která se týkala hlavně přírody v naší honitbě
a vyprávění zážitků naších členů, které se jim přihodili v poslední době v honitbě. Bylo rovněž konstatováno, že zakoupené a vypuštěné kačenky se plně
adaptovali na rybnících do volné přírody a rovněž
zakoupení a následné vypouštění mladých bažantů obecných, probíhá podle plánu. Celá akce byla
doprovázená odborným výkladem a předvedením
slavnostních loveckých fanfár a skladeb Leopolda
Koželuha. A jak víme, příroda je nejlepší koncertní
sál, a tak skladby s loveckou tématikou vyzněli ještě lépe, než někde v uzavřených prostorech budov.
Touto cestou chci poděkovat za všechny přítomné
manželům Linnerovým, za krásný umělecký zážitek.
Hned na druhý den jsme byli poctěni na naší myslivecké chatě vzácnou návštěvou, kdy nás navštívili
v rámci komentované procházky - přátelé naučné
stezky Želechovice nad Dřevnicí pod vedením pana
Vladimíra Balajky. Vzhledem k tomu, že venkovní
teplota vzduchu dosahovala 34 stupňů celsia, využili jsme toho, že myslivecká chata má spodní část
z kamene a posezení ve vnitřku bylo příjemnější než
venku. Při posezení jsme se volnou formou bavili
o činnosti Mysliveckého spolku v Želechovicích nad

Dřevnici a o dalších věcech, které návštěvníky zajímalo. Po posezení na chatě a prohlídce chaty jsme
se rozloučili a popřáli si hodně štěstí a úspěchů při
další společné činnosti.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se zapojují do projektu naučné stezky za jejich přínos pro
občany a návštěvníky obce Želechovice nad Dřevni-

ci a jejího krásného okolí v poznávání historie a současnosti v oblasti turistiky.
Vážení spoluobčané, chci Vám závěrem všem popřát hodně štěstí, zdraví a prožití pěkných letních
dní, které nás čekají. S pozdravem myslivosti zdar.
Předseda mysliveckého spolku, Želechovice nad
Dřevnici, Ing. Valko Marián
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JARNÍ PROCHÁZKA NAUČNOU STEZKOU
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

V neděli 20. června 2021, na samém konci
jara, jsme uspořádali již čtvrtý ročník komentované procházky naučnou stezkou. I přes tropické počasí, teploty přesahovaly 30°C ve stínu, se procházky zúčastnilo cca 30 turistů,
občanů Želechovic a také Zlína.
Slovem nás celou trasu provázel, jako každoročně, zajímavý komentář Pavla Hurty. První
zastávka byla v kostele sv. Petra a Pavla. Kromě
příjemného chládku navodí prostředí kostela
vždy atmosféru klidu a pohody, a lidé se zde
automaticky zklidní. Pavel Hurta nás seznámil
s historií chrámu a upozornil nás na řadu zajímavostí, které nejsou až tak běžně známy širší
veřejnosti. Po návštěvě kostela jsme pokračovali dále po stezce. U každé s deseti tabulí jsme
se krátce zastavili a vyslechli doplňující informace. Cestou jsme narazili na další zajímavosti,
například u Hapalovy chalupy jsme viděli právě rozkvetlé květy liliovníku tulipánokvětého,
viz foto. Další zajímavá zastávka nás čekala
u Sousedíkovy chalupy v lokalitě Kamenného
potoka. Tady nám obětaví spoluobčané, především z široké rodiny Sousedíkovy, připravili
pohoštění, jak v tekuté, tak i v pevné podobě.

Patří jim za to naše poděkování. Sousedíkova chalupa sama o sobě je velmi zajímavé, až
magické místo. Zvláště když se ujal slova pan
Rudolf Sousedík a zavzpomínal, jak zde v padesátých letech žili spolu z rodiči, prarodiči
a čtyřmi malými dětmi.
Další zajímavá zastávka
na naší devíti kilometrové trase byla v myslivecké
chatě. Pánové Ing. Valko
Marián a Kalužík Roman
nám ukázali zařízení chaty a zajímavým způsobem
nás seznámili s činností
Mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnicí.
Činnost tohoto spolku
je velmi pestrá, od péče
o krajinu, až po případnou regulaci počtu zvěře v mysliveckém revíru.
V závěru došlo taky na dotazy z řad turistů. Povídání bylo velmi zajímavé.
Děkujeme za informace
od představitelů spolku.
V závěru procházky
jsme poseděli, povykládali a zhodnotili události
tohoto odpoledne v prostoru střelnice u tabule
č.10. Doplnili jsme tekutiny a i něco do žaludku se
v hospůdce u hasičů našlo.
Poděkování patří všem
aktivním občanům a přátelům naučné stezky za je-

jich aktivitu při údržbě a zvelebování NS. Poděkování patří také Obecnímu úřadu, který je
zřizovatelem naučné stezky a zajistil v prostoru
Střelnice občerstvení pro účastníky pochodu.
Vladimír Balajka Foto: Miroslav Holešovský
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Opatření se postupně uvolňují, a tak jsme se mohli s plným nasazením pustit do téměř normální činnosti. Děti i my jsme se hodně těšili a na schůzkách
je to znát. Děti jsou veselé, spokojené a hodně hravé a povídavé. Přišli mezi nás i noví kamarádi. Kvůli
omezením se scházíme venku, ale počasí nám (až
na jednu výjimku) přeje.

S Bobříky jsme si u příležitosti Mezinárodního dne
dětí užili vycházku ke křížku na Stráži. Drobné dárečky, které jsme pro děti měli k jejich svátku přichystány, si museli sami najít v jeho okolí. Jejich radost
tím byla o to větší. Na další schůzce si vyrobili květinové srdíčko a namalovali oblázky. Některým se tato
činnost tak zalíbila, že maminkám domů nesly plné
hrsti kamínků. Další dvě schůzky byly v soutěživém
duchu. Na první si zahráli na Popelky, procvičili zavazování tkaniček, skládali puzzle, poznávali koření
podle vůně a několika dalšími způsoby vyzkoušeli
svou šikovnost. Na druhé
schůzce si trošku zaběhali,
zaházeli a zkusili si zatlouct
hřebík. Také tato aktivita
se ukázala jako velmi oblíbená. Na poslední schůzce
v tomto školním roce se
vydáváme na výlet do Vizovic, abychom se rozloučili
pořádnou zmrzlinou. Vyzkoušíme cestování vlakem
i autobusem a zopakujeme
si, jak se chovat ve městě.
Brontosauři se na schůzkách pustili do trénování
orlího zraku a jisté ruky. Učí
se střílet z luku, vzduchovky
i praku. Kluci si to samo sebou pořádně užívají.
Rebelky se hlavně chtěly
zase spolu vidět, probrat
co je nového a pořádně si
popovídat. Ale i tak zvládly hodně věcí. Na jedné
ze schůzek střílely také ze
vzduchovky. Na další si zahrály vybíjenou. Období
červnových veder využily
k osvěžení v řece. Dokonce
došlo i na minipuťák a přespání v přírodě.
Konec školního roku
oslavíme táborákem s opékáním špekáčků a zpíváním
u kytary. Už se na to všichni

moc těšíme. Je potřeba nasát táborákovou atmosféru a rozhýbat hlasivky, protože konec školního roku
neznamená konec letošní naší činnosti. I letos je vyvrcholením letní tábor, takže se koncem července
zase sejdeme. Už teď jsou přípravy v plném proudu
a organizátoři se činí. Jedeme totiž na nové místo
a s novým vedením. Ale o tom v příštím čísle. Přeji
všem pohodové léto a těším se až se budu moct podělit o zážitky z něj.
Nika
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DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA POKLADEM
V sobotu 26.6.2021 se v naší obci konala nová
akce pro děti, s názvem „Dobrodružná cesta za
pokladem“. K naší radosti se zúčastnilo asi 80 dětí.
Trasa vedla od památných líp u kostela, k vyhlídkovému místu u křížku, kde byl umístěn již zmíněný
poklad, který byl pod ochranou obrů. Na trase bylo
umístěno 7 stanovišť, na kterých děti sbíraly písmenková razítka za splněné úkoly do registračních
kartiček. Než se dětem brána k pokladu otevřela,
musely vyluštit z nasbíraných písmenek tajemné
slovo. Na posledním stanovišti získali účastníci ne-

jen poklad, ale i diplom dobrodruha a další zábava
je čekala na Střelnici, kde proběhlo vystoupení mladých hasičů, opékaní špekáčků a malý hrací koutek.
Díky splupráci s hasiči Želechovice nad Dřevnicí si
všechny děti vyzkoušely, jaké to je stát se na chvíli
malým hasičem. Chtěla bych všem dobrovolníkům,
kteří se na organizování akce podíleli poděkovat
za skvělou spolupráci, nápady a nadšení a pevně
věřím, že se nám podaří i příští rok akci zopakovat.
Všechny odměny, které naši malí dobrodruzi získali bychom si nemohli dovolit bez sponzorů – obec

Želechovice nad Dřevnicí, Epos spol. s r.o. a Gazel
spol. s r.o.
Jednalo se o první ročník, proto jsme byli velmi
mile překvapeni, kolik dětí nás navštívilo. A protože
chceme, aby se akce stala pravidelnou, budeme rádi,
když Vás příště přijde ještě víc. Na všechny děti, které
mají rádi dobrodružství se už teď těší všechny TAJEMNÉ BYTOSTI – víly spolu se skřítkem a naši dva
obři. Děkujeme všem za krásně strávený den plný
dětského smíchu a radosti.

ZPRAVODAJ

2021

03

11

12

03

ŽELECHOVICKÝ

2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ukázal dětem, jak si správně umývat ruce.
Na závěr si děti pořádně zacvičily, protože
je ve zdravém těle zdravý duch.
Třída Soviček, Tygříků a Veverek si udělala výlet do ZOO Lešná. Ihned ráno jsme
se společně přesunuli autobusem do ZOO.
Každá třída šla společně se svými učitelkami procházkou po ZOO. Viděli jsme spoustu zvířátek, také jsme se dozvěděli i nové
informace o zvířátkách, a dokonce jsme
stihli i krmení. Nechyběla ani přestávka
na svačinu a odpočinek. Také jsme si užili
prolézačky a jízdu vláčkem, kterým jsme
jeli zpět nahoru. Počasí nám velmi přálo
a výlet do ZOO jsme si všichni moc užili.

Květnový měsíc jsme zakončili oslavou
všech dětí a uspořádali jsme Dětský den.
Pro děti bylo připraveno spoustu her, soutěží, překvapení a dokonce i opičí dráha.
Po zdolání opičí dráhy si děti pochutnaly

na zmrzlině a společně jsme si zatančili
na naší venkovní diskotéce. Jako odměnu
děti dostaly sladkosti, diplomy a medaile,
na které, si děti obtiskly své ručičky.
Ve středu 9.6.
k nám do mateřské školy zavítalo Divadlo
mrože Ambrože. Představení
to bylo speciální,
protože
děti neseděly
na svých místech, jak to
bývá zvykem,
ale
chodily
k připraveným
stanovištím.
Děti se seznámily s Bacilem,
medvědem
a mrožem Ambrožem. U prvního stanoviště
děti poskládaly
bacila, děti si
pomáhaly a radily, spolupráce
jim šla na jedničku. U dalšího
stanoviště, se
děti seznámily
s Bacilem, který
je rád nemocný,
protože zůstává
rád doma. Bacil

Netradiční muzikoterapie vidět, slyšet,
cítit. To všechno nám napomáhá vnímat
zvuky v jejich největší intenzitě. Edukační
program, ve kterém si společně zahrajeme
na africké djembe
a tibetské mísy. Součástí programů bylo
seznámení se s jednotlivými nástroji, poslech hudby, tanec, hra na nástroje a hlavně
bubny, které byly velmi oblíbené a na závěr
nás čekala krásná muzikoterapeutická relaxace, která nám dala sílu do dalších slunečních dnů a vykouzlila úsměv na tváři.
V pátek dne 18. 6. 2021 za námi do mateřské školy přijel klaun Brdík z Brdíkova,
kterého nám zařídila jedna hodná maminka na oslavu narozenin Nelinky ze Soviček.
Klaun Brdík nejprve popřál Nelince k narozeninám, předal jí krásný dárek a všechny
děti společně s klaunem zazpívali narozeninovou písničku. Následovalo zábavné
klaunovo vystoupení, při kterém se nikdo
nenudil a všechny děti si tak užívaly veselé
písničky a s radostí se zapojily i do tance.
Samozřejmě nemohly chybět ani bublinky
a dárečky v podobě balónkových zvířátek
a hraček. Vystoupení proběhlo na zahradě
mateřské školy a určitě se budeme těšit
na další setkání s klaunem Brdíkem.
Proběhl zápis do naší mateřské školy. Celkem bylo podáno 48 přihlášek dětí ze Želechovic i blízkého okolí a z toho počet přihlášek se budeme v září těšit na 29 nových
dětí. Pro naše nové děti jsme si připravili
dopolední aktivity. Ve třídě Opiček byly připravené krásné hračky, při přesunu do dalších tříd, děti zdolávaly překážky, které byly
rozmístěné po celé chodbě, kdo zdárně vše
zdolal, došel až do třídy Tygříků, kde bylo
malé kino, ve kterém se pouštěly naše videa z celého roku. Na školní zahradě jsme
prohlídku školky zakončili velkou diskotékou a malování křídami na náš chodník.
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Léto ve školce.
Počasí nám přeje
a všechny všední dny
trávíme na naší školní zahradě. Hrajeme
si, ale i pracujeme.
Do školního skleníku
jsme s dětmi na jaře
nasadili vypěstované
sazeničky rajčat, paprik a okurek. Od té
doby se o tuto zeleninu denně staráme.
Okopáváme, zaléváme, a vzrostlé rostlinky
přivazujeme k tyčkám,
které jsme společně
nařezali. Po práci je
čas na legraci, na školní zahradě máme
nové dřevěné sestavy pro vodní hrátky.
V parných dnech je
všechny děti s velkou
radostí využívají.
Konec
školního
roku se i v naší mateřské škole ponese
ve znamení oslav a loučení s našimi předškoláky ze třídy Veverek
a Tygříků za doprovodu slavnostního pochodu.
Celkem 30 našich předškoláků
si na svůj slavnostní den připravili
krásná vystoupení a samozřejmě
nechybělo to hlavní - pasování našich dětí. Byla také připravena pohádková stezka s úkoly a táborák,
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který si děti náramně užily spolu i s rodiči. Den jsme zakončili nočním přespáním
ve školce a stezkou odvahy.
Prázdninový provoz v naší mateřské
školce bude zajištěn od 1. 7. 2021– 26. 8.
2021. Zavřeno bude tedy pouze tři dny a to
v pátek 27.8 v pondělí a v úterý 31. 8. 2021.
Ve středu 1.9. 2021 se budeme těšit v novém školním roce.
Krásné slunečné prázdniny plné zážitků
Vám přeje celý kolektiv Mateřské školy.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST TROCHU JINAK
Dně 31.5.2021 od 12.00 do 17.00 hod. proběhla
v areálu školní zahrady Zahradní slavnost, i když letos kvůli covid pandemii trochu jinak a v omezeném
měřítku. Tato slavnost proběhla také jako slavnostní
zakončení projektu V zahradě to žije!. Během pobytu
na zahradě si mohli návštěvníci všimnout změn, které se na zahradě uskutečnily díky projektu V zahradě
to žije!, který byl podpořen Zlínským krajem.
A co je vlastně na naší zahradě jinak? Jsou zde
k vidění dětmi vysazené záhony, záhon jedlých keřů,
vysazené nové keře, trvalky a ovocné stromy v sadu.
Na zahradě stojí také meteobudka, u opraveného
jezírka je vytvořená geoskalka s ukázkou různých
hornin, v méně přístupném koutu zahrady stojí malé
broukoviště a založili jsme i kousek motýlí louky.
Na různých místech zahrady můžete najít dětmi vytvořené nové ptačí budky, krmítka, různá pítka pro
ptáčky, hmyz i drobné savce, dále pak hmyzí domky,
škvorovníky a dokonce i ježkovník. (obr. 1 a 2)
Rodiče s dětmi si během slavnosti prošli naučnou
stezkou napříč všemi zákoutími zahrady, vyplňovali záhadnou tajenku a plnili úkoly s ekologickou či
přírodovědnou tematikou, které pro ně připravili
vyučující a žáci ZŠ. Úkoly byly koncipovány tak, aby
se děti něco nového o přírodě kolem nás naučili
hravě a zábavnou formou a aby si mohli vyzkoušet
díky projektu zakoupené nové přístroje a pomůcky
do výuky přírodopisu.
Jaké aktivity a úkoly na děti čekaly? Zdobení sady
papírových krabic na tříděný odpad, malování kamínků, setí a sázení rostlin, mikroskopování drobných vodních organismů z našeho jezírka, pozorování ptáčků dalekohledy, poznávání rostlin, odchyt

a určování drobných bezobratlých živočichů, určování
např. aktuální vlhkosti vzduchu či teploty okolí, skládání
vývojových cyklů hmyzu či
žab nebo určování druhu
stromů a jejich stáří.
Celé odpoledne nám
přálo počasí, děti, rodiče
i pedagogové si odpoledne spolu hezky užili a nám
nezbývá než se těšit na příští rok a doufat, že se spolu
opět sejdeme na naší školní
zahradě, která bude snad
ještě alespoň o kousek hezčí,
než už je letos.
Zároveň bychom chtěli
poděkovat všem, dárcům
rostlinných sazenic, které už našli své místo na školní
zahradě. Tímto bychom chtěli poděkovat především
firmě Zahradní centrum Želechovice - Květinka jmenovitě paní Petře Mahovské, která nás obdarovala již
mnoha krásnými sazenicemi rostlin.
Pokud byste nám mohli darovat i vy nějaké sazenice letniček, odkopky trvalek, sazenice keřů či nějakého stromku, ozvěte se nám, budeme Vám za jakoukoliv podporu vděčni.
Mgr. Markéta Vlčková

3

Rozvíjení tzv. soft skills (komunikační dovednost,
schopnost pracovat v týmu, řešit konflikty, rozvíjet
organizační schopnosti, …) je neméně důležitou
součástí vzdělávání. Děti mají pocit, že se neučí, ale
ve skutečnosti získávají cenné zkušenosti právě díky
interakci při aktivitách. Stejně tak zhodnotit spolupráci, pojmenovat slabá místa, pochválit se, patří
mezi dovednosti na kterých nám záleží.
Tak takto to bylo s naším neučením.
Ludmila Němcová, III.B
„PARLAMENŤÁCI“ PŘEDALI ZLÍNSKÉ ZOOLOGICKÉ
ZAHRADĚ SPONZORSKÝ DAR
Na začátku května uspořádala naše škola sběr starého papíru, z jehož výtěžku se rozhodla sponzorovat zlínskou zoologickou zahradu, která se v důsledku vládních nařízení v době pandemie ocitla v těžké
finanční situaci. Za nasbíraný papír škola získala částku 3 700 Kč. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat

Projekt V zahradě to žije! je financován Zlínským krajem.
JAK JSME SE NEUČILI
No fakt. Opravdu jsme nepočítali příklady, nepsali
i,y, ani se nezkoušelo. Jen jsme vařili a pak to všechno snědli. Pohoda. (obr. 3)
Nebo to bylo trochu jinak?
Ono naplánovat a dohodnout se s kamarádem, co
se bude vařit, kdo přinese vajíčka, mouku a cukr, je
prvním krokem k úspěchu. Pak si uvědomit pořadí
kuchařských úkonů, smíchat správné ingredience
a zároveň nic nevylít, nespálit pokrm ani sebe, neříznout se, dá docela zabrat. A co pak dát kuchyň
do původního stavu. Odměnou všem byla společná
svačinka povýšená na hostinu s tanečky a hrami.
Dopoledne uteklo jako voda a stihli jsme skutečně
spoustu aktivit.

4
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né z historicky nejvlivnějších osob krajského města,
a to Tomáši Baťovi, našemu velkému „králi obuvi“.
Jako motiv těchto děl měla sloužit základní znalost
o zmíněném podnikateli v kombinaci s vlastní fantazií a tvořivostí. Objevila se tedy díla, která charakterizovala Baťův institut ve Zlíně, jeho obuv, obchody,
a to celé v dekoru baťovských, nám všem velmi známých, oranžovo – cihlových domů, na které můžeme
s hrdostí nazírat až dodnes. Jsme velmi pyšní, že se
žáci naší školy účastnili této soutěže a lemují první tři
vítězná místa v kategorii ZŠ a MŠ. (obr. 6 a 7)

5
všem sběračům za účast a podporu dobré věci.
Do zoologické zahrady jsme se vydali ve čtvrtek
17. 6. 2021, abychom do rukou tiskové mluvčí zoo
Romany Bujáčkové předali symbolický šek na vysbíranou částku. Paní Bujáčková za zoologickou zahradu akci naší školy ocenila a vyjádřila poděkování
všem žákům, rodičům a pedagogům, kteří se na sběru a tedy sponzorském daru podíleli. (obr. 4 a 5)

Ďuláková, na 13. místě Aneta Březíková a na 18. místě Anna-Marie Kalendová.
Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a v dalším studiu chemie na střední škole přejeme hodně
úspěchů.

Děkujeme Mateřské škole Zlín, Dětská za skvělý
námět a našim žákům za úspěšné reprezentování!
Klára Čada

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Jako členové žákovského parlamentu jsme měli
možnost vybrat si zvíře, které bude škola sponzorovat, a společným rozhodnutím jsme zvolili psa novoguinejského. Již brzy tak uvidíme název naší školy
na sponzorské tabuli v australské části zahrady.
Počasí nám víc než přálo, a tak jsme se po předání
šeku vydali na prohlídku zoologické zahrady a jejích
obyvatel. V zoo je vždy na co koukat, ale tentokrát
jsme měli největší radost z toho, že jsme viděli nejnovější přírůstek – ani ne dvoutýdenní sloní mládě,
které se ve zlínské zoologické zahradě narodilo 6.
června 2021.
Výlet žákovského parlamentu se vydařil a my jsme
rádi, že jsme mohli společně s Vámi pomoct dobré
věci. Děkujeme.
Členové Žákovského parlamentu ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí

1. místo: Sára Zapletalová (6.B) a Silvie Karpielová (6.B) ve společné práci s názvem Baťovy výrobky;
2. místo: Ondřej Spurný (8.A) a Ondřej Paták (8.A)
ve společné práci s názvem Superbota; 3. místo: Ema
Čižmárová (8.A) práce s názvem Polobotka.

K tradičním přírodovědným soutěžím patří také
Biologická olympiáda. Všechna kola proběhla během distanční výuky online. Naši školu reprezentoval v krajském kole BiO kategorie D Martin Křížka
ze 7.B. a umístil se na 13. místě. Děkujeme Martinovi
za čas a úsilí, které věnoval přípravě na tuto soutěž.
Markéta Vlčková
ŠILI ŠEVCI, ŠILI BOTY
Žáci druhého stupně se zapojili do atraktivní a poučné soutěže, kterou vyhlásila Mateřská škola, Dětská 4698, 760 05 Zlín. Celá soutěž byla věnována jed-

VÝLET 8.B PUSTEVNY
Dobrodružný výletní den zažily třídy 8.A a 8.B
na Pustevnách. Ráno se doslova „roztrhlo nebe“.
Všichni výletníci byli promáčení od hustého deště.
Naštěstí se počasí postupně umoudřilo. Naše první
zastávka byla na nedávno otevřené Stezce Valaška.
Největší atrakcí byla skleněná visutá plošina a také
jump aréna – soustava devíti trampolín ve výšce
12 m. Na oběd jsme ochutnali vyhlášené borůvkové
knedlíky v Lanovce – nové restauraci lanové dráhy.
To nám dodalo energii na výšlap k soše slovanského boha Radegasta a dále kolem hotelu Radegast
ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. (obr. 8)

V kapli byla možnost vystoupit nahoru do zvonice
a obdivovat beskydské panorama a výhled do Frenštátské kotliny. Krásné dárky našim blízkým jsme
nakoupili v galerii Svět nerostů v Rožnově pod Rad-

MLADÝ CHEMIK
Žáci 9. ročníku se letos opět zapojili do chemické
soutěže Mladý chemik. Stejně jako i ostatní letošní
soutěže proběhla i tato v jiném duchu a podobě, než
jsme zvyklí.
Všechna kola proběhla v distanční výuce online
formou a žáci tentokrát prokazovali své znalosti chemie jen na úrovni teoretické prostřednictvím testů.
Naši školu reprezentovali žákyně: Kateřina Ďuláková
z 9.A, Aneta Březíková z 9.B a Anna-Marie Kalendová
z 9.A.
Děvčata se v regionálním kole zařadila mezi 3O
nejúspěšnějších řešitelů a postoupila tak do krajského kola, ve kterém se na 11. místě umístila Kateřina
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Projektové dny proběhly jako součást projektu
V zahradě to žije!
Projekt V zahradě to žije! je financován Zlínským
krajem.

8

BESKYDSKÉ UČENÍ
V Moravskoslezských Beskydech se měli současní
páťáci se svými pedagogy učit už v minulém školním roce. Jenže první vlna pandemie COVID 19 domluvenou školu v přírodě zmařila. O to víc jsme měli
chuť uspořádat ji ve stejném prostředí letos. Situace
dlouho nevypadala optimisticky, ale nakonec se žáci
V. A a V. B v doprovodu třídních učitelů, asistentky
pedagoga Marie Hrubé a vychovatelky Michaely
Bařinové vydali 20. 6. do Domu sv. Josefa ve Starých
Hamrech. (obr. 10)
Tato horská chata nám poskytla vynikající podmínky nejen ubytováním a stravováním, ale také
polohou na hřebenu hor v blízkosti turistických
tras a svým zázemím – terasou, bazénem, ohništěm
a venkovním hřištěm. To jsme využili ihned po úvodní procházce do okolí chaty k několika zápasům
ve florbalu, kopané a vybíjené. Účastnila se jich také
většina pedagogů.
hoštěm. Výlet se vydařil a jsme rádi, že nám nakonec
přálo i počasí a užili jsme si krásný den v přírodě!
Andrea Pritchard
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JARNÍ DNY ZEMĚ

Od 26. 4. – 7. 5. proběhly na naší škole v rámci
environmentálního projektu V zahradě to žije! Jarní
Dny Země. Z důvodu rotační výuky a protipandemických opatření, probíhaly tyto projektové dny
v širším časovém rozmezí. (obr. 9)
Děti se na zahradě podílely například na:
- přípravě záhonů, setí semínek či výsadbě sazenic –
všechny třídy 1. i 2. stupně
- výsadbě záhonů jedlých keřů a ovocných stromků
– 8. ročník
- rozmístění dalších ptačích budek a hmyzích hotelů
– přípravná třída, žáci 1. stupně, 6. a 7. ročník
- rekonstrukci okolí jezírka – žáci 2. stupně
- vybudování geoskalky – žáci 2. stupně
- výrobě škvorovníků a jejich umístění na zahradě –
přípravná třída, 1. ročník
- výrobě pítek pro ptáky, drobné savce a hmyz – žáci
1. stupně, družina
- výrobě a upevnění výukových a informačních cedulí naučné stezky – všechny třídy 2. stupně

- úpravě okolí ježkovníku – žáci 2. stupně
- mulčování stromů – školní družina, žáci 1. i 2. stupně
- určování rostlin, odchyt a určování živočichů školní
zahrady za pomoci pomůcek a odborné literatury
pořízené díky projektu –1. i 2. stupeň
Práce všech žáků během Jarních Dnů Země se viditelně projevila na vzhledu naší zahrady.
Tímto bychom chtěli poděkovat také firmě Acris
a Zahradnímu centru Želechovice Květinka za dar
sazenic bylin, keřů a stromků, které jsme na zahradě
během těchto dnů vysadili.

9

Každé dopoledne bylo vyhrazeno učení. V pondělí ho vystřídaly kolektivní pohybové hry na hřišti,
odpoledne jsme se prošli směrem do centra Starých
Hamer, následovalo osvěžení v bazénu a várka večerních her ve venkovním prostředí.
Na úterní program jsme se dlouho psychicky
připravovali. Měli jsme v plánu podniknout 22 km
dlouhou túru na Lysou horu a zpět. Dopoledne to
však vypadalo, že nás počasí nepustí – jeho nepřízeň
jsme zaháněli učením. I děti, kterým se na „Lysou“
nechtělo, vyhlížely netrpělivě z oken konec bouřky.
Nakonec jsme s drobným deštěm v zádech vyrazili
a po celodenní chůzi všichni a ve zdraví túru zvládli.
Klobouk dolů před našimi žáky – tam i zpět šli bez
protestů, naříkání, stížností a v solidním tempu. Počasí se umoudřilo a většinu cesty se do nás opíraly
ostré sluneční paprsky.
Středa byla odpočinkovější. V blízkém lese
a v okolí hotelu děti v rámci zajímavé hry hledaly
cestky k pokladům. Každá ze tří skupin, které byly
nalosovány, mohla uspět a jeden ze tří pokladů najít.
Uspěli nakonec všichni. Po poledním klidu jsme se
na hřišti věnovali různým sportům, večer jsme symbolicky završili program školy v přírodě táborákem,
opékáním špekáčků a zpěvem písniček.
Čtvrteční loučení s chatou, jejím okolí a Beskydy
bylo hořkosladké. Těšili jsme se domů, ale zároveň
nás mrzelo, že pobyt v nádherném prostředí se skvělou partou dětí a pedagogů končí.
Na shledanou, Beskydy, určitě se nevidíme naposledy!
Mgr. Lukáš Kollarčík a Mgr. Bronislava Babíková

2021
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Závěr školního roku
jsme v hudebním
oboru prožili muzicírováním, ať už se jednalo o video besídky
či vystoupení ve venkovních prostorech.
Těšíme se na prázdniny a jsme rádi, že i toto
léto můžeme prožít
aktivně opět ve Vizovicích na „Letním múzickém kempu“. Na tomto oblíbeném letním
táboře při svých činnostech spojíme divadlo, hudbu i výtvarné
tvoření.
Výtvarný
obor
má své zastoupení
i na pobočce v Želechovicích a je určen
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pro všechny děti, které se chtějí seznámit
se světem umění, barev, linií a kouzlem perspektivy. Pro všechny, kteří rádi tvoří, nepustí
štětec nebo tužku z ruky.
Do výtvarného oboru se zájemci ještě
stále mohou hlásit, a to prostřednictvím přihlášky na www.zusmorava.cz. A co nás zde
čeká? Budeme kreslit, malovat, modelovat
a seznámíme se i s netradičními výtvarnými
technikami, jako je například malba voskem
(enkaustika) nebo grafika. Výtvarný obor se
zaměřuje na plošnou, prostorovou a objektovou tvorbu. Žáci prostřednictvím vlastního
výtvarného projevu rozvíjí svou osobnost,
kreativitu, estetické cítění a vnímání okolního světa. Každá představa jde výtvarně zpracovat a proměnit na úžasné umělecké dílo.
Ve výtvarném oboru se každý stává umělcem!
Přejeme všem krásné a pohodové léto
a děkujeme za podporu, které si velmi vážíme.
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WALDORFSKÝ PROJEKT V ŽELECHOVICÍCH
JE SLUŽBOU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI, NEJEN MALÉ KOMUNITĚ

Waldorfská základní škola Jasan se blíží
svému otevření v září 2021
Přípravy na otevření Waldorfské základní
školy Jasan, první svého druhu ve Zlínském
kraji, jsou ve své poslední fázi. Rekonstrukce
prostor v bývalé mateřské školce na Podřevnické 405 proběhla v závratném tempu a první
žáčci waldorfské školy tak v září usednou do lavic v krásných velkorysých prostorách, které čítají dvě kmenové třídy, aulu s jídelnou a výdejnou, sociální zázemí a šatny v přízemí budovy.
Od září začne ve škole působit pedagogický sbor o šesti členech – ředitel, třídní učitel,
angličtinářka, němčinářka, učitelka eurytmie
a vychovatelka.
Na zápisech v dubnu a červnu jsme přijali
ke školní docházce 18 dětí. Vzhledem k tomu,
že naše třídy disponují kapacitou až 25 dětí,
nabízíme v tuto chvíli ještě stále několik posledních volných míst ve waldorfských lavicích
pro děti ze Želechovic a blízkého okolí.
Waldorfská základní škola Jasan bude školou devítiletou a nabídne dětem celostní
vzdělávání, které bude zahrnovat nejen učení v širokých souvislostech, ale i každodenní
umělecké aktivity a rukodělné práce. Děti budou jezdit každý pátek do komunitního centra
v Zeleném údolí, kde budou moci prožít vzdělávání v realitě venkovského prostředí a smysluplnost práce.
Waldorfský dětský klub Zelené údolí otevírá
v září 2021

V červnu proběhly zápisy i do našeho Waldorfského dětského klubu v Zeleném údolí, který od září 2021 otvírá předškolní vzdělávání pro
děti od 3 do 6 let. Zbývají zde k umístění Vašich
dětí poslední dvě místa. Dětem bude kromě přilehlé zahrady se sadem a domácími zvířaty sloužit zázemí o dvou velkých místnostech a sociálním zařízením. Prostory se budou vyznačovat
především útulností a domáckou atmosférou.

Waldor fské
předškolní vzdělávání dopřává dětem plný prožitek
dětství: děti nezatěžuje intelektuálním poznáváním
světa, ale nechává je nasávat svět
plnými
doušky
skrze své smysly.
Usiluje o vytvoření spořádaného
okolí s pevným
životním rytmem,
který dětem zajistí
potřebnou jistotu
a stabilitu.
Komunitní centrum v Zeleném údolí bude
tepat životem a tvůrčí činností
Zázemí komunitního centra v Zeleném údolí
se stane srdcem celého waldorfského projektu. Kromě předškolního a částečně i školního
vzdělávání se zde budou uskutečňovat řemeslné a rukodělné kurzy, přednášky a semináře,
stejně tak i pravidelné slavnosti pro širokou
veřejnost. Bude to tvůrčí a komunitou opečovávané prostředí, kde se budou moci lidé chopit vlastní iniciativy a vytvořit něco pro sebe
či ostatní, kde se budou moci realizovat nebo
nacházet inspiraci.

Více informací najdete na
www.waldorfzlin.cz
nebo
na facebooku WaldorfZlin.

ZPRAVODAJ

RANÍČEK
Od května jsme se mohli opět
potkávat v klubu maminek Raníček, byť střechu nám mohla
tvořit jen širá obloha. Po úvodní
bouřce se nás již slunce nepustilo a využili jsme tak podnětné
prostředí želechovické Střelnice. Tamnější louka rozkvetla
květy různých barev, které děti
třídily do stejně barevných váziček. Došlo na tradiční říkanky,
padák s míčky, ale suverénně
nejoblíbenější byly aktivity s vodou. Letošní chlapecké osazenstvo, ke kterým se malé dámy
z kočárků teprve přidají, si užilo
všemožného přelévání, přenášení vody přes překážky a s nemenším nadšením praní prádla
a mytí nádobí, přičemž použité
houbičky pak posloužily jako
bomby při hodu na cíl. Voda také
pomohla umýt špinavé ruce
po divokém tvoření s ledovými
barvami, barevnými bublinami
a lepenými krepáky pro křídla
motýla. Necelé dva měsíce, které jsme měli k dispozici, utekly
jako voda z lavorů a nakukující
prázdniny jsme uvítali pečením
buřtů na hasičském výletišti
na Pasekách.
V září se opět těšíme na známé
tváře i nové kamarády, a to v nových prostorách, které vznikají
v želechovické základní škole.
Veronika Pasterná Szemlová
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HASIČI ŽELECHOVICE
probraly nedostatky zásahu a celá akce se vyhodnotila.
Této odborné přípravy se zúčastnili: Kryštof Balajka,
Patrik Coufalík, Robert Čapák, Petr Dolanský, Daniel Hamšík, Lukáš Kruťa a Zdeněk Kűhr. Jako figuranti posloužili
Marek Čuřík a Ivana Hrazdirová.
Děkujeme Obci Želechovice a paní Machalíčkové, ředitelce ZŠ, za poskytnutí školních prostor a paní Novotné
z MO ČČK za zapůjčení figuríny.

poraněnou nohu a jeho vyvedení bylo poměrně jednoduché. Druhá osoba byla ovšem
v bezvědomí a zaklíněná pod
stolem, a tak bylo třeba ji vynést s ohledem na možné poranění páteře apod., k čemuž
vhodně posloužila páteřní
deska. Všechny zraněné osoby

Simulovaný poplach
Hlášení: 16.05.2021 17:54:41 požár výškové budovy
Želechovice nad Dřevnicí, ulice 4. května 336. Vyjede
HZL 817, HZL 818. Hoří ve sklepě, dvě osoby v objektu
zraněny.
Zpráva, která zvedla ze židle nejednoho hasiče. Nicméně Vás uklidníme, šlo pouze o simulovaný poplach,
kdy si členové naší výjezdové jednotky vyzkoušeli záchranu osob z „hořícího“ objektu.
Zasahující hasiči se rozdělili do dvou skupin. Jedna
skupina se vydala lokalizovat a uhasit „požár“, druhá
hledala zraněné osoby, které bylo nutno dostat ze zakouřeného objektu ven. Jeden z figurantů měl pouze

se povedlo zachránit
a „oheň“ byl uhašen.
Poté ještě následoval
nácvik masáže srdce
a umělého dýchaní
na figuríně, zapůjčené
z Českého červeného
kříže, pod dohledem
zkušeného zdravotního
bratra, a zároveň také
našeho bratra Kryštofa Balajky. Závěrem se

4. ročník Memoriálu Vladislava Žitného
Dlouho se kvůli covidu nevědělo, co se bude v následujících měsících dít, ale nakonec to dopadlo dobře
a společně s uvolněním vládních nařízení jsme se rozhodli, že uspořádáme naši tradiční dětskou soutěž.
Celkově přijelo 13 týmů (6 mladších, 7 starších) mezi
kterými měl i náš sbor své zástupce.
Jelikož bylo týmů 13, rozhodli jsme se, že se půjde
na dva pokusy. První pokus našim týmům nevyšel dle jejich představ a tak jsme doufali, že druhé pokusy budou
lepší. Zato v mladších se útok povedl zejména Prštnému,
které pokořilo čas 18 sekund. Ve starších pak zazářila
Hostišová s časem pod 17 sekund a Lípa s časem lehce
nad 17 sekund.
Druhé pokusy byly pro naše týmy o poznání lepší, ale
i tak to nestačilo na pohárové příčky. Nejlépe se u mladších zadařilo Pasekám, které zaběhly útok za necelých 16
sekund a ve starších pak defakto o třídu všechny porazila
Hostišová s časem pod 15 sekund. Celou soutěž provázelo opravdu spoustu krásných útoků a i děti si to očividně
užívaly. Společně s poháry pak převzaly všechny soutěžní týmy i sladkou odměnu a pak se pomalu všichni rozjeli
zpět domů.
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí Zdeněk Kűhr, vedoucí
mládeže Ivana Hrazdirová a starosta sboru Petr Hrazdira

ZPRAVODAJ

HASIČI PASEKY

Po dlouhé zimní přestávce, kdy jsme měli zakázané
se scházet, jsme se poprvé sešli koncem dubna a to při
tradičním úklidu odpadků podél cest na Pasekách. Bylo
vidět, že společné akce většině chyběly a snad proto se
nás sešlo celkem 21. Udělali jsme čtyři skupinky, kdy jedna si vzala na starost areál výletiště a další tři skupinky
prošly cestu od bývalého JZD po hájenku a zpět k výletišti u zbrojnice. Za odměnu jsme si opekli špekáčky.
Celý loňský ročník mě s družstvem mladších žáků
velmi pomáhala Nela Hlavičková, která dovršením věkové hranice musela odejít ze starších žáků. Letos se k ní
přidala Katka Koutňáková a Štěpán Churý. Jsem rád, že
všichni tři zůstávají aktivně s mladými hasiči. Nela s Katkou si vzali pod křídla mladší žáky a Štěpán starší žáky.
Následující pátek jsme zahájili tréninky a protože
bylo teplo a slunečno, tak jsme udělali několik požárních
útoků s vodou. Bylo vidět, že i přes dlouhou zimní pauzu nikdo nezapomněl jak má být nachystaná základna
k požárnímu útoku a jak co nejrychleji spojit koncovky
hadic do sebe a úspěšně sestříknout terče. Týden na to
se k tréninkům přidala i přípravka. Pod vedením Lucky
a Martiny děti hrají různé hry, soutěže, byla i cesta za pokladem a postupně se připravují k požárnímu útoku.
V sobotu 12.6. jsme s družstvem starších žáků v počtu 10 členů jeli do Otrokovic na atletický stadion, kde
se konala druhá část celorepublikové hry Plamen. Bylo
tam 29 družstev z našeho okresu. Tentokrát se místo
čtyř disciplín dělaly jen dvě a to štafeta dvojic a požární
útok. Ve štafetě jsme utvořili dvě družstva z nichž lepší
čas rozhoduje. Podařilo se nám zaběhnout pátý nejlepší
čas. Poté jsme šli na požární útok a skvělým výkonem
jsme získali druhé místo. Po sečtení těchto dvou disciplín jsme měli 7 bodů, což nám přineslo celkové 2. místo. Po přičtení 7 bodů z podzimního kola jsme skončili
celkově na 3. místě ve Zlínském okrese. A protože první
tři místa postupují, tak se nám podařil historický úspěch
a to postup mezi nejlepší družstva Zlínského kraje.
Krajská soutěž byla následující den na stejném místě.
Soutěžilo zde 9 družstev ze tří okresů, kde chyběli zástupci Kroměřížska. Tentokrát se ke dvěma disciplínám
z okresu běžela ještě štafeta 4 x 60 m. Štafetu jsme zaběhli třetím nejlepším časem, ale po předčasné předávce naše první čtveřice byla diskvalifikována. Druhá
čtverka zaběhla osmý čas. Ve štafetě dvojic jsme se
o dvě sekundy zlepšili z okresu, ale i tak to stačilo jen
na 7. místo. Při požárním útoku se stříkalo na nástřikové
terče do kterých se musí nastříkat 10 litrů vody k ukončení pokusu. Tady nás potrápila prášící proudnice a silný vítr a tak nakonec jsme skončili na 8. místě a to bylo
i naše celkové umístění na krajském kole. Užili jsme si to,
poučili se z chyb a už se těšíme na další ročník.
Týden poté nás v sobotu v 9.hod čekaly dvě soutěže. Na první jsme vyrazili do Újezda u Klobouk, kde
jsme šli jako první družstvo na startu, abychom stihli
soutěž v Želechovicích. Ambice byly velké, ale po dvou
chybách a čase kolem 28.sec jsme odjížděli zklamaní.
V Želechovicích na Střelnici, kde ve stejném čase začala
soutěž jsme šli i s družstvem mladších žáků. Po skvělém
výkonu našich mladších žáků a čase 15:69 jasně vyhráli
svoji kategorii. Starším se nepodařila setřít smůla z Újezdu a odvezli si 5. místo.
Po dlouhé odmlce se soutěže rozjely naplno, a tak se
těšíme, že budeme moci zúročit naše tréninky a na soutěžích předvést naše skvělé výkony.
Robert Chmela
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
LÉTO V ŽELECHOVICÍCH

Horké letní dny patřily k nejoblíbenějším a nejoptimističtějším obdobím v životě našich předků. Byl to čas hojnosti,
poutí, ale i tvrdé práce na poli, zejména
při žních. Ponořme se tedy do vzpomínek dávných pamětníků a poslechněme
si, jak to vypadalo v našich Želechovicích
a na Podřevnicku na počátku minulého
století.
Svátek sv. Petra a Pavla byl pro naši obec
i pro přifařené dědiny významnou událostí, na kterou se těšila zejména nejmladší
generace. Pro ni se však jednalo o nákladnou akci, na kterou bylo nutno nastřádat
různými více či méně poctivými cestami
finanční hotovost. Živé obrazy těchto dnů
nám vyvstávají před očima při vyprávění
Josefa Balajky, rodáka ze sousední Lípy:
„Při zkoumání, jak bylo (dětmi) nabyto
ušetřených peněz, vyšla najevo přiznání
sdělená ovšem pod přísahou – na mů dušu,
že druzí nikomu nic neřeknou. Jeden občas
navštěvoval maminčinu kasu, kterou měla
v hrnečku v polici, druhý si zase něco tajně
vypůjčil z tatínkova kočičáku v almárce. Jiný
se přiznal, že jejich slepice zanášela vejce
za stodolou pod trámem a on je pak zpeněžoval ve kvelbě (obchodě). Zkrátka peněz
poctivě našetřených bylo málo. V den pouti Dřevnice osiřela – neboť všichni – ogaři
i cérky – byli v Želechovicích. Jakmile přišli
rodiče domů z ranní mše, šla zase omladina
na hrubů. Na návsi pod kostelem stála řada
bud a stánků s perníkem, cukrovím tureckým medem, s různými hračkami plechovými i dřevěnými (dnes převažují spíše ty plastové dovezené z Číny). Vše bylo důkladně
prohlédnuto a podle našetřeného kapitálu
dělán rozvrh, co všechno se koupí. Po hrubé
mši nešlo se domů na oběd, ale hlad ukonejšen buchtou nebo koláčem, který maminka
ráno do kapsy vstrčila. V boudě pana Čištína
ze Zlína pokusili se o štěstí v loterii. Za krejcar dostal každý do rukou lepenku s deseti
čísly. Pan Čištín pak vylosoval jedno číslo
a šťastný výherce mohl si pak vybrati za 10
krejcarů marcipánu. Dovedete si představit
radost ogara. Kolik domácích pak mohl podělit tím perníkem! Po odpoledním požehnání nastal hlavní nákup, kde se kupovaly
různé pamlsky a v hračkářském stánku pak
varhánky – foukací harmoniky, plechové
trubky, dřevěné frkačky a grumle. Na zpáteční cestě domů se pak zvesela po celé dědině ozývaly všechny tyto nástroje.
Byly však i smutnější události. V roce

1890, právě na svátek sv. Petra a Pavla
přišla od západu mimořádně silná bouře
s krupobitím. Zasáhla především Lipské,
Želechovické a Jaroslavické Paseky a také
část Provodova. V zápisech faráře Františka Müllera je uvedeno, že z nebe padaly velké kusy ledu. Lidé, kteří se nestihli
schovat, byli i s pasoucím se dobytkem
plni modřin a krve. Zcela zničeno bylo
obilí, zemáky, řepa i ovoce. Také střechy,
okna a dřevěné přístřešky byly těžce poškozeny. Od té doby je poutní mše každoročně obětována za naše Pasekáře.
V roce 1914 zase byly právě o pouti
ukončeny slavné misijní dny, kdy do Želechovic dorazila zpráva o atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, který se stal záminkou pro vypuknutí 1.
světové války.
Léto bylo v plném proudu, v zahradách
zrály třešně a v polích zlátlo obilí, z něhož
se ozývalo příjemné křepelčino volání
„Pojďte žať, pojďte žať!“ Nastaly tedy žně,
jejichž průběh v našem kraji nám detailně
popsal v časopise Podřevnicko opět Josef Balajka: „Za teplého a slunného počasí
bývaly vidět mandele na některých polích
již počátkem července. Jakmile obilí dozrálo, postavila se řada ženců a žneček k lánu
obilí a tu na všech polích šustělo požínané
obilí, které ženci kladli na pokládky. Když
se obilí svázalo, nebylo třeba už ani klásí
pohrabovati. Ulámané klásky obilí posbírali si klasaři a zužitkovaly husy, které se
po odvezení mandelů na strniska vyháněly.
Při práci bylo veselo. Ze všech polí ozýval se
hlasitý hovor, smích a zpěv. Ale také děcka
a ogaré museli při žních pomáhat. Zejména
při vázání obilí bylo jejich úkolem prostírat
povřísla a chodit žencům pro vodu. Tu nosili
ze studánek. Bylo-li pole daleko od dědiny,
tu se v poledne domů nechodilo, ale oběd se
žencům na pole přinášel. To byla starost děvečky či samotné hospodyně. Žňový oběd
na poli býval jednoduchý – vdolky, buchty
nebo skládanky s povidly, prosná kaše nebo
krupice. Ke svačině býval nejčastěji rozmísený tvaroh nebo starý sýr a chlapi museli dostat nezbytný šám (slabá kořalka). Když se
obědvalo na poli, bývala vydatnější večeře.
Sestávala ze zasmažené polévky s lukšemi
nebo uzená se zemáky, uzené maso se šiškami nebo jiná sytá jídla.
Suché obilí vázalo se do obřísel a skládalo se do mandelů po 17 nebo 13 snopech
(Sousedíkova kronika připomíná, že kromě

mandelů se skládaly snopy také do panáků po 8 nebo 10). Po několika dnech svážela se proschlá sklizeň do stodol, kde se
uložila do přístodůlku a na lešéní (patra).
Na mlácení obilí nebylo času. To se dělalo
až po skončení polních prací a v zimě. Mlátilo se za deštivého počasí, když se na poli
nedalo pracovat. Veškeré obilí mlátilo se
jen cepy. Tehdá nebylo benzinových anebo
elektrických mlátiček ani žentourů. Když poslední obilí se sežalo, býval to obyčejně oves,
slavila se dožatá. Žnečky uvily z ovsa veliký
věnec, zkrášlily ho polními květy a přidaly
také klásky z jiných druhů obilí. Za zpěvu
a výskání šlo se pak z pole domů, kde věnec
odevzdal hospodáři a přáli i hospodyni štěstí a božího požehnání. Věnec visel obyčejně
v síni nad dveřmi do jizby, kde často dočkal
nových žní.
Po žních čekala nová práce. Sekla se druhá jatelina a na lukách otava. Seno i otava
skládaly se do kopek, kolem do země zatlučeného kůlu. Hospodář i služebná chasa
dávali si záležet, aby kopky sena byly dobře uložené jako malované. Jetel se skládal
na ostrévky, které zůstaly na poli po první
senoseči. Málokdy byly otavy a jeteliny sklizeny do konce srpna.
Pak již se léto začalo chýlit ke konci a přicházel podzim ve všech svých kouzelných
podobách od babího léta s jasně modrou
oblohou, ze které sluníčko již tolik nepálilo, ale stále příjemně hřálo přes chladnější
dny s opadávajícím listím s pestře zbarvených korun stromů až po melancholické období se svou mlhou převalující se
po strništích.
Pavel HURTA

Použitá literatura:
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v Provodově. 1975.
Kronika rodu Sousedíků. Vzpomínky
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BALAJKA, J.: Jak Lipjané žili a bavívali se.
Podřevnicko, ročník II., číslo 1, Prosinec
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BALAJKA, J.: Jak Lipjané žili a bavívali se.
Podřevnicko, ročník II., číslo 2, Únor 1941,
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI KVĚTEN - ČERVEN 2021
Dobroslav Láník
Jaromír Nedbálek
Miloš Jašek
Milán Bartončík
Antonín Dědic
Zdenka Ticháčková
Jana Velecká
Václav Kovářík
Jana Richterová
Jaroslava Goláňová
Pavel Špendlík

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

Ladislav Paták
Pavel Hutěčka
Alois Mikulášek
Josef Ambrož
Marie Kubíčková
Vladimír Drápal
Pavel Trunkát
Miluše Ujčíková
Alena Geržová
Rostislav Hanzlík
Irena Žaludková

70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 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.

POZVÁNKA
FK Lužkovice - Želechovice Vás srdečně zve na tři víkendy na hřiště v Lužkovicích, kdy zde proběhne bohatý kulturní a společenský program. Vše začne v sobotu, 17. 7. 2021 oslavami výročí 90. let od založení fotbalového klubu v Želechovicích. Jen málo pamětníků si už pamatuje na první hřiště vedle hospody
U Světlíků, kde se pořádaly od roku 1931 líté fotbalové souboje. Asi je i málo těch. kteří si pamatují onu vyhlášenou restauraci pana Světlíka u vlakové zastávky.
Program začíná už od 12.30 utkáním dívek Fastavu Zlína pokračuje po celé odpoledne. Program zpestří náš významný host a golman Slavoje Houslice, Jakub
Kohák!
O týden později, 24. 7. 2021 oslaví své významné výročí, 130 let od založení spolku dobrovolných hasičů, sbor dobrovolných hasičů v Lužkovicích. I
zde proběhne bohatý program s ukázkou historické techniky a občerstvením.
A konečně, 30. a 31. 7. 2021 proběhnou tradiční, XIV. Pivní slavnosti v Lužkovicích. Program začne v pátek s vystoupením kapel Ranvej a Focus od
17 hodin a pokračuje v sobotu 31.7. od 14. hodin dětským odpolednem s velkou dětskou show s diskotékou, skákacím hradem a jinými dětskými atrakcemi.
Poté proběhne vystoupení špičkových revivalových kapel ABBA, QUEEN, Rammstein a skončí taneční zábavou se CIndy rock. Samozřejmě bude k ochutnání
velké množství piv různých značek a bohaté občerstvení.
Srdečně zveme na hřiště do Lužkovic!

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2021
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

6. 1.

20. 1.

3. 2.

17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

14. 4.

28. 4.

12. 5.

26. 5.

9. 6.

23. 6.

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

1. 9.

15. 9.

29. 9.

13. 10.

27. 10.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

21. 6.

19. 7.

svoz 1× za 2 týdny ve STŘEDU
SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

4. 1.

1. 2.

1. 3.

29. 3.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

6. 12.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU

28. 1.

25. 3.

24. 5.

16. 8.

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

20. 5.

15. 7.

9. 9.

4. 11.

30. 12.

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

Mobilní svozy

17. 4.

12. 6.

Nebezpečný odpad
SMĚSNÝ
ODPAD
SVOZ 1× ZA 14
DNŮ - NEDOSTUPNÁ MÍSTA

26. 4.

4. 9.

30. 10.

17. 4.

4. 9.

15. 1.

29. 1.

12. 2.

26. 2.

12. 3.

26. 3.

10. 4.

23. 4.

7. 5.

21. 5.

4. 6.

18. 6.

2. 7.

16. 7.

30. 7.

13. 8.

27. 8.

10. 9.

24. 9.

8. 10.

22. 10.

5. 11.

19. 11.

3. 12.

17. 12.

31. 12.
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