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letošní léto nás opět potrápilo vysokými
teplotami a suchem. Zdá se, že podnebí
v našem pásmu se definitivně mění a v příštích
několika letech se bude situace ještě zhoršovat.
Věřím, že se v brzké době podaří pokročit
v pozemkových úpravách a vybudovat
plánované vodní plochy a záchytné nádrže
na vodu, které by měly zejména v jarních
měsících zajistit pomalejší odtok povrchových
vod a pomoci k zavodnění území naší obce.
Jistě jste si taky všimli, že probíhají práce
na projektu řešení dopravy u základní školy,
na dalších stránkách Zpravodaje najdete
detailnější informace o průběhu stavebních
prací a mapku s trasou přístupu k budově.
Především z bezpečnostních důvodů bude
dočasný přístup k budově školy veden mimo
prostor stavby. Žádám rodiče dětí v ZŠ a MŠ
o pochopení a respektování těchto uzavírek,
do doby než dojde k úplnému zprovoznění
nového příjezdu ke škole. Dá se říci, že se jedná
o poslední velkou investiční akci současného
zastupitelstva obce.
Na podzim se ve dnech 5. a 6. října 2018
uskuteční komunální volby. V termínu
stanoveném ministerstvem vnitra se v naší
obci registrovaly k volbám čtyři politické strany
či hnutí, celkově se tedy o pozici zastupitele
utká 60 občanů naší obce.
Další čtyři roky volebního období uběhly
velmi rychle, řada projektů se podařila
zrealizovat, nejvíce mě těší nová mateřská
škola a sjednocení školního vzdělávání
do jednoho areálu. Právě budova školy má
největší potenciál stát se společenským
a vzdělávacím centrem pro všechny generace
našich občanů. Své si zde najdou různé
věkové a zájmové skupiny, paní ředitelka školy
p. Mgr. Jarmila Machalíčková připravuje další
aktivity a o jejich zavedení můžete rozhodnout
i vy vyplněním a odevzdáním dotazníku
na poslední straně Zpravodaje.
Sluší se taky poděkovat všem, kteří se podíleli
na činnostech obce v tomto volebním období.

Opět bych chtěl vyzdvihnout práci
nejbližších
spolupracovníků,
zejména
místostarostky Ing. Hany Svobodové, členů
rady obce Radka Šarmana, Stanislava Pišťka
a Luďka Vajdáka, děkuji i členům výborů
a komisí a všem zastupitelům a členům
spolků, kteří ve svém čase odvedli pro obec
znamenitou práci. V neposlední řadě patří dík
všem zaměstnancům obecního úřadu, za jejich
100% pracovní nasazení. Opravdu jsem rád, že
se na obci daří držet skvělý tým, který táhne
za jeden provaz a jde správným směrem.
Vážení občané, užívejte poslední letní dny
v klidu a pohodě. Na podzim nás čeká jedno
veledůležité výročí a to 100 let od vzniku
samostatné
Československé
republiky.
Připravíme menší důstojnou oslavu tohoto
svátku a má-li někdo z vás návrh na konkrétní
aktivitu k výročí nebo chce pomoci při
organizaci, bude vřele vítán.
Michal Špendlík, starosta obce

I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit

bezplatnou finanční a právní poradnu
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat
na tel. č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
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usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Želechovice nad Dřevnicí

Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijalo na svém 23. veřejném zasedání
dne 27. 6. 2018 následující usnesení:

Usnesení 1./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo program 15. veřejného zasedání.
Usnesení 2./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určila ověřovateli zápisu Václava Garguláka a Pavlínu Novotnou a zapisovatelem
Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti
obecního úřadu od 21. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4.1./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo veškeré doklady
předložené v rámci procesu schvalování účetní závěrky obce Želechovice nad Dřevnicí k 31. 12. 2017, které
tvoří přílohu zápisu č. 3 a na základě těchto podkladů
rozhodlo o tom, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Želechovice nad Dřevnicí a účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 schválilo.
Usnesení 4.2./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení kladného
výsledku hospodaření za rok 2017 na účet „Výsledky
hospodaření předcházejících účetních období“.
Usnesení 4.3./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo předložený závěrečný účet obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2017
včetně všech jeho příloh (závěrečný účet a jeho přílohy tvoří přílohu zápisu č. 3 a souhlasí s celoročním
hospodařením roku 2017 a to bez výhrad.
Usnesení 5./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2018 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení 6./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr vypracování
projektové dokumentace na projekt pro stavební
povolení v lokalitě Pod Stráží v návaznosti na architektonickou zastavující studii a pověřuje radu obce

výběrem dodavatele projektové dokumentace.
Usnesení 7./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo a vzalo na vědomí
zprávy finančního výboru o provedených kontrolách
ve dnech 03. - 10.05.2018 v Základní škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. zpráva tvoří přílohu zápisu
č. 5, p. o. Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí,
p. o., zpráva tvoří přílohu zápisu č. 6 a o provedené
kontrole Obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí,
zpráva tvoří přílohu zápisu č. 7.
Usnesení 8./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo a vzalo na vědomí
seznam možných ohrožení na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí, dle přílohy zápisu č. 8.
Usnesení 9.1./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí zrušilo usnesení 18./21ZO/2018
ze dne 28.03.2018.
Usnesení 9.2./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí ideální ½ podílu pozemků p. č. 2411 – ostatní plocha o výměře
2904 m2, p. č. 2408/10 – lesní pozemek o výměře
64 m2, p. č. 2560/3 – ostatní plocha o výměře 1956
m2, p. č. 2652/2 – ostatní plocha o výměře 1370
m2, p. č. 2652/3 – ostatní plocha o výměře 1169
m2, p. č. 2431/3 – ostatní plocha o výměře 27 m2,
p. č. 2431/7 – ostatní plocha o výměře 110 m2, p. č.
2539/2 – trvalý travní porost o výměře 7011 m2, p. č.
2540 – ostatní plocha o výměře 519 m2, p. č. 2542/2
– ostatní plocha o výměře 692 m2, p. č. 2543/3 – trvalý travní porost o výměře 59 m2, p. č. 2544 – trvalý
travní porost o výměře 702 m2, p. č. 2551/1 – trvalý
travní porost o výměře 102 m2, p. č. 2551/2 – trvalý
travní porost o výměře 137 m2, p. č. 2553/3 – ostatní
plocha o výměře 42 m2, p. č. 2559/1 – trvalý travní
porost o výměře 152 m2, p. č. 2560/1 – ostatní plocha o výměře 110 m2, p. č. 2561/4 – trvalý travní porost o výměře 648 m2, p. č. 2581/2 – ostatní plocha
o výměře 2050 m2 zaps. na LV č. 1006 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Želechovice nad
Dřevnicí, katastrální pracoviště Zlín do majetku obce
vše za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení 10.1./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce

Želechovice nad Dřevnicí schválilo prodej části pozemku p. č. 237/2 o výměře 27 m2, nacházející se
v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001 a schvaluje uzavření smlouvy
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 za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení 10.2./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí doporučilo radě obce schválit výpůjčku části pozemku p. č. 173 o výměře 10,95
m2, nacházející se v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 11./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace
od pracovní skupiny „Senior taxi v obci“.
Usnesení 12.1./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo hodnotu majetku
vráceného Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí, p. o. zřizovateli a to ve výši 2 509 250 Kč s touto
specifikací: budova č. p. 405, ul. Podřevnická, Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 12.2./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí,
p. o. , kterým se s účinností od 01.09.2018: mění sídlo
p. o. z dosavadního ul. Podřevnická č. 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí na nové sídlo ul. 4. května č.
336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí a nově se vymezuje hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové
organizace s tím, že součástí mateřské školy je pouze
školní jídelna-výdejna, vzhledem ke změně sídla se
mění vymezení majetku svěřeného k hospodaření
příspěvkové organizaci a to se specifikací uvedenou
v usnesení č. 12.1./23ZO/2018.
Usnesení 13./23ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr podání žádosti
na opravu místní tělocvičny Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. se získáním podpory z fondu
podpory sportovišť a pověřilo starostu podpisem
příkazní smlouvy na dotační služby s ARROWS dotace, s.r.o. v Jámě 699/1 118 Praha 1.

usnesení ze zasedání rady obce
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 74. zasedání dne 16. 7. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o
obcích schválila program 74. schůze.
Usnesení 2./74RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí navýšení
ceny oprav elektroinstalace rozvodnice budovy OÚ
Želechovice nad Dřevnicí u UV servisní, spol. s r.o.,
Lípa 268, 763 11, IČ: 29303150 za cenu 126 102 Kč
bez DPH.
Usnesení 3./74RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala požadavek Mateřské školy
Želechovice nad Dřevnicí, p. o. a povolila čerpání z
rezervního fondu MŠ ve výši 42 000 Kč na nákup lehátek v počtu 28 kusů.
Usnesení 4./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila objednávku 2 kusů
pískovišť u firmy ROVEX - dětská hřiště, 1. května
672, 725 25 Ostrava - Polanka, IČ 14568110 za cenu
42 095 Kč vč. DPH.
Usnesení 5./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila objednávku dodání 2 kusů parkových laviček od mmcité + a. s., Bílovice 519, 687 12
Bílovice, vše za cenu do 14 500 Kč bez DPH.

Usnesení 6./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 382/1 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 xxx jako stavebníkem vodovodní přípojky k RD čp. 95 na pozemku
p. č. 517 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve
výši 500 Kč.
Usnesení 7./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích p. č. 1588/3, 1584/1, 1589/2 k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a
xxx xxx jako stavebníkem kanalizační přípojky k RD
čp. 665 na pozemku p. č. 1587/2 za úplatu ve výši
500 Kč.
Usnesení 8./74RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila záměr směny části pozemku
p. č. 2323/1 o výměře cca 174 m2, který je v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí, zapsány na LV 10001 k. ú
Želechovice nad Dřevnicí, za pozemky p. č. 2150/7 o
výměře 13 m2 a část pozemku p. č. 2147/1 o výměře
cca 160 m2, pozemky jsou zapsány na LV 656, k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 9./74RO/2018: Rada obce Želechovice nad

Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na „Želechovice nad Dřevnicí – krátkodobý úvěr“ a pověřila
starostu obce podpisem úvěrové smlouvy s vybraným uchazečem ČSOB a. s. ve variantě A – proměnlivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,22 % p. a.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 75. zasedání dne 30. 7. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o
obcích schválila program 75. schůze.
Usnesení 2./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku na práce spojené s přesunem nábytku
z MŠ na ul. Podřevnická do MŠ v Základní škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o., cenová nabídka tvoří
přílohu zápisu č. 2.
Usnesení 3./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila objednávku na zpracování projektové dokumentace na přeložku veřejného osvětlení u Daniela Vojtěška, Dolní Lhota 192,
763 23 Dolní Lhota, IČ 69691151 za cenu 21 000 Kč.
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Usnesení 4./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku prací na přeložce veřejného osvětlení
v Želechovicích nad Dřevnicí u Miroslava Malaníka,
Paseky 592, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
60346515 za cenu 152 034 Kč.
Usnesení 5./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku položení koberce v Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u DVEŘE a PODLAHY s.r.o.,
Krátká 4447, 760 01 Zlín, IČ 26954435 za cenu 40
128 Kč vč. DPH.
Usnesení 6./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila smlouvu o výpůjčce kamerového
systému obce uzavíranou mezi Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01
Zlín, IČ: 72052767 a obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení 7./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.:
10300420307/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 223/11, v k. ú.
Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice,
SoGROUP, nová TS“ 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./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost a nesouhlasila se stavbou
haly na pozemku p. č. 172/25 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí, neboť tato stavba zasahuje do ochranného
pásma silnice III. třídy především z hlediska zachování
bezpečnosti rozhledových poměrů křižovatky a nedodržení uliční čáry. Dále nesouhlasila se zřízením nového sjezdu z místní komunikace, která se nachází na
pozemku p. č. 173 k této stavbě a zároveň nesouhlasila se zřízením přípojky vody a plynu pro tuto halu.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 73. zasedání dne 11. 6. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o
obcích schválila program 73. schůze.
Usnesení 2./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila objednávku na
vyhodnocení sondy a návrh dalšího postupu řešení
vlhkosti v suterénu Základní školy Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. u Centroprojekt GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541, za cenu do 35
000 Kč bez DPH.
Usnesení 3./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na části pozemků p. č. 1998/1, 2020/5 k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad

VOLBY DO ZO
Volby do zastupitelstev obcí
vyhlásil prezident republiky
svým rozhodnutím ze dne
31. května 2018, publikovaným
ve Sbírce zákonů pod číslem
85/2018 Sb. Dny jejich konání
stanovil na pátek 5. října 2018
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8:00
hodin do 14:00 hodin.

Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001,
761 023 Zlín jako stavebníkem rekonstrukce „SILNICE III/49020: Želechovice – Provodov, Silniční těleso“
na části pozemků p. č. 1998/1, 2020/5.
Usnesení 4./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na vybudování oplocení u Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u Miroslav Dolina
Zámečnictví, Želechovice nad Dřevnicí 612, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 15247651, za cenu 13
100 Kč bez DPH.
Usnesení 5.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu za prezentaci obce
Ing. Janu Zeťkovi, Region, vydavatel, Zádveřice 257,
763 12 Vizovice, IČ 18753701 za účelem spolupráce
při obsahovém a ekonomickém zajištění knihy Kolo
na vsi ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 5.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu za prezentaci obce Ing.
Janu Zeťkovi, Region, vydavatel, Zádveřice 257, 763
12 Vizovice, IČ 18753701 za účelem spolupráce při
obsahovém a ekonomickém zajištění knihy Vojáci,
zajatci, legionáři ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 6./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost
občanky ve věci vedení vodovodu na ulici Přílucká v
obci Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 7./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost občana a schválila záměr
úpravy místa na Pasekách na pozemku p. č. 2454 k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 8.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky
části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v
katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v
katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.3./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schvaluje vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p. č. 173, cca 11 m2, nacházející se v
katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001.
Usnesení 9./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na „Řešení dopravy a parkování u ZŠ II. – stavební dozor a
BOZP“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem Ing. Josef Pivoda, Na
Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204 za
cenu 159 720 Kč bez DPH.
Usnesení 10./73RO/2018: Rada obce Želechovice

nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria
nejvyšší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na
„Řešení dopravy a parkování u ZŠ II. – stavební dozor
a BOZP“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem Ing. Josef Pivoda, Na
Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204 za
cenu 87 120 Kč bez DPH.
Usnesení 11./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek od Domova pro seniory Lukov, p. o.
Usnesení 12./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SRP při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SRP při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
65340248, na jednorázovou akci „Zahradní slavnost“,
termín konání akce 22.06.2018, ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 13./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila SRP při ZŠ Želechovice nad
Dřevnicí, poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a SRP při ZŠ Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 65340248, na jednorázovou akci „Letní
tábor pro žáky ZŠ“, termín konání akce 02.07.2018 –
13.07.2018, ve výši 6 000 Kč.
Usnesení 14./73RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH Paseky, Paseky
264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na
jednorázovou akci „Pohádkový les na Pasekách“, termín
konání akce 23.06.2018, ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 15.1./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice,
z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Centrem pro rodinu Vizovice. z. s., Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na
jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice
I.“, toto se bude konat v termínu od 09. – 13.07.2018,
ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 15.2./73RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice,
z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrem pro rodinu Vizovice. z. s.,
Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na
jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice
II.“, toto se bude konat v termínu od 20. – 24.08.2018,
ve výši 10 000 Kč.

DOBRÁ PRÁCE
Již několik let dostáváme do bytu
Želechovický zpravodaj, který nás
informuje, co se v obci děje. Všichni
ho rádi čteme, protože se novinky
dozvídáme. Jak škola funguje i ostatní
společenské korporace, které se
udržují svou soustavnou plánovanou
prací stále při životě. Zpravodaj je
proložen i hezkými fotografiemi, které
nám dokazují, že život v obci se stále
k lepšímu rozvíjí, za což děkujeme

hlavně obci, našemu panu starostovi.
Se svým pracovním kolektivem dobře
prosperuje, proto se nám u nás také
hezky žije. Nejen jemu děkujeme,
ale také redakční radě, připravující
Želechovický
zpravodaj,
který
zadarmo všichni dostáváme. Ať se
Vám všem do další práce stále daří, to
Vám Vaši čtenáři – spoluobčané přejí.
Dobroslav Láník
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Co je nového?
Vážení spoluobčané,
ke konci prázdnin nastává v naší obci čilý stavební ruch.
Jednak probíhá výstavba ZTV Lysá a co bych hlavně chtěla
zmínit, probíhá výstavba parkoviště pod základní školou.
Důvody pro takto pozdní zahájení této velmi důležité
stavby jsou podávání žádostí o dotaci a odvolací lhůty
u veřejné zakázky na zhotovitele této stavby.
Od září nás čekají perné dva měsíce, které zásadním
způsobem budou ovlivňovat možnost příchodu do Základní a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí.
Po projednání se zhotovitelem stavby, TDI a vedením Základní školy žádáme rodiče, děti, občany, aby dodržovali
navržené obchůzné trasy, především z důvodu bezpečnosti dětí.
Celé staveniště bude zaploceno a zapáskováno a bude
zde zákaz vstupu a vjezdu. Pro chodce bude vyznačena
obchůzná trasa.
Od obce po ulici 4. května budou žáci a návštěvníci
základní školy mít zajištěný přístup, část po chodníku
a následně přes školní hřiště, dále po nově vybudovaném
chodníku k zadnímu vstupu do školky, potom přes átrium
školy a zadem kolem budovy až ke vchodu do šaten ZŠ.
Děti se takto vyhnou veškeré stavební činnosti, přístupová
cesta bude vyznačena oranžovými cedulkami a páskami.
Z místní komunikace 4. května bude pro příjezd aut
uzavřena komunikace ke škole. Pro parkování rodičů je
vymezena provizorní plocha naproti trafostanice na ul.
4. května a také u trafostanice. Ze strany od Lípy bude pro
příjezd aut uzavřena silnice ke škole, auta budou moci
parkovat podélně na zelených plochách podél silnice
4. května, tak, aby neomezovala provoz na silnici, zejména
MHD a ČSAD. Tímto žádáme rodiče o pochopení a aby co
nejvíce minimalizovaly cesty autem do této lokality.
Děti, které vystoupí na zastávce MHD a ČSAD a od Lípy,
dojdou po stávajícím chodníku do šaten Základní školy.
Rodiče dětí z Mateřské školy mají zajištěno parkování
na novém parkovišti u školní jídelny, od parkoviště děti
přijdou s rodiči po novém chodníku k zadnímu vchodu
do Mateřské školy.
Zaměstnanci školy a pedagogický sbor budou mít zajištěné parkování dle možností na travnaté ploše nad školním hřištěm nebo případně na hřišti u Sokolovny v obci.
Pro lepší orientaci je nachystána mapa s vysvětlivkami.
Tato stavba je spolufinancována Evropskou unií ze
dvou dotačních titulů
Hana Svobodová

Projekt

Rekonstrukce chodníků
v Želechovicích nad Dřevnicí

je spolufinancován Evropskou Unií.

Předmětem projektu je rekonstrukce a výstavba chodníků i realizace dalších opatření, která přispějí ke zvýšení
bezpečnosti v obci. Dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt

Zajištění dopravní multimodality
V Želechovicích nad Dřevnicí

je spolufinancován Evropskou Unií.

Tento projekt řeší zvýšení multimodality dopravních systémů v obci Želechovice nad Dřevnicí, resp. v širším
zájmovém území. Konkrétně se projekt zaměřuje v souladu se zněním výzvy na výstavbu nových parkovacích
ploch v režimech P+R, K+R.
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SEPARACE ODPADŮ V OBCI
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Obec získala dotaci ve výši 565 675 Kč na pořízení
vybavení ke sběru separovaného odpadu v obci v
rámci Operačního programu životní prostředí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace evid č. EDS/
SMVS: 115D314020594. V průběhu měsíce září budou na sběrných stanovištích rozmístněny nové
kontejnery na tříděný odpad - jedná se o kontejnery
na plasty, papír a sklo.

Závěrem bych dětem chtěla popřát
přívětivý rozjezd ve škole a jelikož se
blíží nové komunální volby a náš mandát tímto končí, pro obec rozumné zastupitelstvo s novým impulsem.
Krásné babí léto Vám přeje
Hana Svobodová, místostarostka

Další aktuality
UZAVŘENÍ MOSTU Z88
Dne 20. srpna 2018 byla provedena mostní prohlídka na Mostě č. Z88 u bývalého ZD
specializovanou firmou MSS – projekt s.r.o.
Vsetín. Ta na základě provedené prohlídky
vydala stanovisko, že most je v havarijním
stavu a hrozí jeho zřícení. Na mostě je umístěno dopravní značení o zákazu v jezdu již
od roku 2015, ale bohužel toto dopravní
znační je porušováno, i když je doprava
svedena na objízdnou trasu. V minulých
dnech byl most UZAVŘEN, tímto žádáme řidiče a občany, aby toto respektovali a dbali
tím zejména o svoji bezpečnost, děkujeme
za pochopení.
obecní úřad

OPĚT PODOMNÍ PRODEJ V OBCI
Téměř každá domácnost se již někdy setkala s tím, že jí u dveří zazvonil solidně vyhlížející muž či žena s nějakou úžasnou nabídkou. Bývají vkusně oblečení, usměvaví
a nezřídka mívají doprovod stejně solidně
vyhlížejícího kolegy. A jejich nabídka se
tváří stejně – nejkvalitnější, nejvýhodnější,
nejlevnější a přesně to pravé pro vás...
Vždy je proto na místě obezřetnost!
Tyto podobné situace byly bohužel zaznamenány opakovaně i u nás v obci
v těchto letních měsících. Zarazila nás
„vynalézavost“ prodejců, kdy vystupují
za správce sítě a telefonicky si sjednávají
schůzky s občany za účelem kontroly mě-

řidel a spotřeby energií a při té příležitosti
s nimi podepisují Prohlášení zákazníka.
Zde se uvádí, že zákazník uzavřel elektronickou formou Smlouvu o sdružených
dodávkách elektřiny a plynu, to je případ,
který se u nás skutečně stal. Letos v létě
toto opět u nás proběhlo v týdnu od 9.
do 16. srpna, kdy oficiálně zaměstnankyně E-on chodila zapisovat stav elektroměrů, prodejci si tuto informaci našli
na webových stránkách obce a pořádně
toho využili.
Rada Obce Želechovice nad Dřevnicí se
dne 27. 5. 2013 usnesla vydat na základě
ust. § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů nařízení č. 1 /2013 – Tržní řád.
Účelem tohoto nařízení obce je stanovit
podmínky, za kterých lze uskutečňovat
nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona na území obce Želechovice nad Dřevnicí. Tržní řád je závazný
pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Ve článku VIII tohoto nařízení – jsou uvedeny zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb. Na celém území obce
Želechovice nad Dřevnicí je zakázán tzv.
podomní a pochůzkový prodej a nabídka
služeb. Podomním prodejem se pro účely
tohoto nařízení rozumí podomní prodej
zboží, poskytování služeb, případně i jen
nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých
bytů, domů, budov apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží nebo
poskytování služeb, které jsou realizovány
na základě předchozí objednávky uživatelem či vlastníkem domu, bytu, budovy
apod. Pochůzkovým prodejem a nabíd-

kou služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez
ohledu na to, zda se prodejce pohybuje
nebo zdržuje na místě. Porušení tohoto
nařízení se postihuje podle zvláštních
právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokuta do výše až 30 000 Kč. Jak tedy
postupovat v případě, že se u Vás doma
objeví takový prodejce? Doporučujeme
vůbec ho nepouštět do domu, oznamte
mu, že v naší obci, je poskytování takových služeb zakázáno, pokud bude naléhat, zavolejte neprodleně policii – telefon
158.
obecní úřad
SPEKULATIVNÍ VÝKUPY POZEMKŮ POD
KRAJSKÝMI SILNICEMI
21. srpna 2018 bylo na obec doručeno
sdělení od Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvkové organizace, která je oprávněná k hospodaření se svěřeným majetkem
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského
kraje. ZK je ze zákona vlastníkem silnic II.
a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkového vypořádání dosud nacházejí i na pozemcích v soukromém vlastnictví. V posledních letech se
mimo jiné ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, nebo
i pod hlavičkou obchodních společností,
oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi
a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší,
než za kterou vykupuje pozemky Zlínský
kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu ZK. ŘSZK doporučuje vlastníkům
pozemků obrátit se s nabídkou prodeje
přednostně na Ředitelství silnic ZK, p. o.
případně přímo na Zlínský kraj.
obecní úřad
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SkautI
ŽELECHOVIČTÍ SKAUTI NA TÁBOŘE
Letošní tábor strávili Želechovičtí skauti hledáním pirátského pokladu od zlovolného piráta
Snakea.
Přístav byl ve vesnici Křekov, kousek od Valašských Klobouk.
Celkově se na hledání pokladu podílelo 28
pirátů. Z toho 6 nejmenších a zároveň nejstatečnějších, kteří nám po týdnu odjeli brázdit domácí
moře. Piráti byli rozděleni do pěti posádek. Kmotři
sedmi moří, Rudé střely, Mořské krysy, Nenormální a Vidláci. Každá posádka měla i svého kapitána
z řad nejstarších pirátů. Nad nimi stáli vedoucí jako
komodoři a nad všemi všemocný Admirál.
Každý člen posádky měl možnost se povýšit
za své zásluhy z přístavní krysy přes plavčíka, plachtaře, kormidelníka až na navigátora. Čím vyšší hodnost, tím dříve dostal jídlo nebo měl další výhody.
Dny jsme trávili hraním ringa, peřiny, střílením
z luku nebo ze vzduchovky či výukovým programem. Navštívili jsme koupaliště ve Valašských
Kloboukách a jedno odpoledne jsem strávili hrami se Zlínskými skauty, kteří měli tábořiště poblíž
našeho. Pro starší byl připraven společný noční
výsadek, kdy byli o půlnoci rozvezeni do okolí,
ve vzdálenosti asi 15 kilometrů. Museli se zorientovat, kde jsou a vrátit se zpět do tábora.
Hlavním programem tábora byla celotáborová
hra Odkaz kapitána Snakea. Posádky si nejprve
vytvořili vlastní vlajku. Musely najít a naučit se
pirátský kodex, který musely dodržovat po celou
dobu tábora. Hrály se námořní bitvy, ze které vždy
mohl vzejít jen jeden vítěz. Získávaly zásoby na tržišti, které bránili stateční obchodníci a jen tak
okrást se nedali. Proběhla velká bitva mezi posádkami o vlastní vlajky. Musely proplout okolo velké
příšery, kterou nesměly vzbudit. Jinak přišly o část
lodi. Dokonce se pokusily svrhnout i Admirála, ale
byl to muž statečný a jen tak se nedal a posádku
zdolal.
Nakonec posádky našly loď piráta Snekea, kde
bojovaly s přízraky z jeho posádky. Po těžkém boji
získaly svitek, který jim určil, kde se mají vydat a zároveň projít posledními zkouškami. Na poslední
zkoušce dostaly možnost vybrat si z několika klíčů.
Ale jen jeden mohl do zámku pasovat. Po rozebrání klíčů dostaly poslední svitek se zprávou, kde je
možná ukrytý poklad. Všichni se ho hned vydali
hledat. Na hladině moře však plavala jen láhev se
zprávou, kde je poklad opravdu ukrytý. Po jeho
nalezení a odzkoušení všech klíčů poklad otevřeli.
Truhlice byla plná odměn, pokladu, bahna a kamení. Piráti si mezi sebou poklad spravedlivě rozdělili. Pak už si piráti jen užívali pokladu, zpívali písně
a pili čaj. Protože pršelo, tak se špekáčky opékaly
v troubě a tak se přece nakonec i hodovalo.
Je potřeba zmínit i naše kuchařky Ketty a Jane,
kterým tímto moc děkujeme, že naše krky nenechaly hladové a bylo stále co jíst. Všem rodičům,
přátelům a příznivcům za jakoukoliv pomoc moc
děkujeme.
I přes to, že nám pár dnů sprchlo a chvilku
nám vládla žaludeční viróza, jsme tábor všichni
ve zdraví a radosti zvládli a už se těšíme na další
rok a další výzvy, která nás potkají.
S pozdravem a krásným začátkem nového
školního roku přejí Skauti
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CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ČERVENEC, SRPEN
Rok se s rokem opět sešel a nastaly letní
prázdniny, kdy se děti ze Želechovic a blízkého okolí mohly zúčastnit již tradičních
příměstských táborů pořádaných Centrem
pro rodinu Vizovice. První z táborů se uskutečnil začátkem července, kdy se na půdě
Sokolovny sešlo téměř 40 dětí ve věku od 6
do 12 let. Program s sebou nesl jako každý
rok velmi nabitý program. Náš tábor jsme
každoročně zahájili na místní sokolovně,
kde nás odpoledne navštívila jednotka
místních dobrovolných hasičů. V úterý jsme
navštívili nově zrekonstruovaný hrad v Malenovicích. Vědu měly děti možnost poznat
v Experimentáriu při Střední průmyslové
škole v Otrokovicích. Čtvrteční den byl opět
v duchu turistiky. Tentokrát jsme navštívili
Ranč U Robinsonek, kde se děti mohly svézt
na koních nebo si mohly pohrát s celou řadou zvířat. Červencový tábor jsme zakončili
návštěvou laser game, který byl opět největším lákadlem z celého týdne.
Srpnový tábor se tentokrát konal až
v druhé polovině srpna. Opět se jej zúčastnilo přes 40 dětí. I v tomto táborovém
týdnu byl pro děti připraven velmi pestrý program. Úterní den byl soustředěn
na kulturní zážitky, protože na dopolední
část programu byla naplánována prohlídka
multikina Golden Apple Cinema, kde jsme
se mohli podívat i do provozních prostor.
Prohlídku jsme završili zhlédnutím animovaného filmu. Odpoledne jsme se přesunuli do Městského divadla, kde nás čekala
prohlídka zákulisím. Děti se dozvěděly,
co všechno předchází vzniku divadelního
představení. Byly nám představeny tři sály
divadla, maskérna i šatny herců. Energii si
děti mohly vybít v lezeckém centru Vertikon Zlín. Naopak vzdělat se mohly na výstavě Orbis Pictus, která je inspirována pohledem na vědu J. A. Komenského. V pátek
následoval již tradiční „trhák“ týdne – bowling. Tábor jsme zakončili, stejně jako při
červencovém turnusu, obědem v indicko
– nepálské restauraci Makalu, která byla
pro děti velkým gastronomickým zážitkem.
Za rok se na děti budeme opět těšit a doufáme, že se zase sejdeme v tak hojném počtu jako letos.

Želechovický
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Bradavice, o týden školy více
Letošní farní tábor se velmi výrazně lišil
od předchozích čtyř ročníků. Nebyl to totiž
žádný tábor. Dětem přišel v srpnu soví poštou dopis přímo ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, o tom že se počítá s jejich studiem
v tomto prestižním vzdělávacím zařízení,
a že je žádoucí, aby si s sebou dovezly koště,
slavnostní oblečení a vlastní zvířátko, např.
sovu, žábu, kočku či jiné kouzelnické tvory.
Po příjezdu na tajné smluvené místo (Strání) byli studenti převezeni Bradavickým expresem z nástupiště 9 a ¾ přímo ke školní
budově, kde již čekala profesorka McGonagallová. Slavnostní rozřazení žáků se konalo
v hodovní síni a předsedal mu kdo jiný než
ředitel Albus Percival Wulfric Brian Brumbál
s celým profesorským sborem. Jelikož výuka a veškeré dobrodružství z kouzelnického světa je pro mudly (to znamená obyčejné lidi) přísně tajné a nedostupné a již nyní
vám bylo odhaleno až příliš, ukončujeme
zde náš příspěvek.
Pro opravdové zájemce se nám podařilo sehnat utajené záběry, lze shlédnout

na stránkách scholičky www.scholicka9.
webnode.com a nebo v kostele v neděli
2. 9. 2018 po zahajovací mši svaté, která
začíná v 8:00, a při které proběhne žeh-

nání aktovek. Jsou zváni všichni studenti,
školáci, vysokoškoláci, rodiče, prarodiče
a všichni přátelé školy.
Marta Sýkorová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

odjíždějí za dědečkem a babičkou a některé
děti - na svůj
první tábor.Náš
příměstský tábor

pro děti připravil také pan Karel Vondráček
z Monoskizlín, který nám poutavou formou
vyprávěl, že i lidé se zdravotním nebo mentálním handicapem mají rádi aktivní způsob
života. Všichni měli možnost prohlédnout si
a vyzkoušet jízdu na speciálním tandemovém
terénním vozíku CIMGO, na speciální čtyřkolce pro jízdu z kopce, koloběžky, handbiky…,
ovšem největší radost měly děti z plachetnice BLOKART. Slunečné počasí nám přálo,
takže další dobrodružství zažily v sedle kola,
v aquvaparku, a dokonce nechyběl ani výlet
do světa zvířat.
Úžasné zážitky, spoustu legrace, týmové hry
a nová přátelství příště zažiješ i TY s námi!
Bylo to super, děkuji všem a za rok opět
ahoj.
Míša Bařinová

STANOVÁNÍ V PŘÍRODĚ - ŠKOLNÍ DRUŽINA ČERVEN 2018
POSTAVIT STAN NEBO ROZDĚLAT OHEŇ… ?
Kempování patří stále k nejkrásnějším letním zážitkům. Nabízí dobrodružství a zvláštní
spojení s přírodou. Dobrodružství se skrývá
i v nepředvídatelnosti přírody. I ta nejpřesvědčivější předpověď počasí vám stoprocentně
nezaručí, že se nepřežene náhlá bouřka.

v Želechovicích zpříjemnil 25 dětem 8 prázdninových dní. Program plný pohybu, tance
a zábavy si užily děti společně s vedoucími
Míšou Bařinovou, Míšou Dolanskou a Terkou
Mošťkovou. Zajímavý dvoudenní program si

V přírodě také často nastává zrada a všechny stromy vypadají jaksi stejně. Dokonce i ten
nejdivnější kámen, který nápadně připomíná
vrásčité čelo vaší učitelky ze základní školy,
najdete i o kus dál.
Užít si dobrodružství s kamarády, zažít srandu a přenocovat v přírodě byl skvělý nápad,
jak přivítat léto, a zároveň odměna pro naše
děti ze školní družiny.
SPORTOVNĚ – TANEČNÍ TÁBOR – ČERVENEC
2018
Léto v plném proudu…, někteří odpočívají u moře, někteří tráví léto na chalupě, děti

Třída

Třídní učitel

1.A

Mgr. Lucia Čapková

1.B

Mgr. Ludmila Němcová

2.A

Mgr. Radka Stodůlková

2.B

Mgr. Eva Pekařová

3.A

Mgr. Bronislava Babíková

4.A

Mgr. Marie Oškerová

4.B

Mgr. Michaela Dolanská

5.A

Mgr. Ivana Petrová

5.B

Mgr. Michal Cholek

6.A

Mgr. Markéta Vlčková

6.B

Ing. Andrea Pritchard

7.A

Mgr. Lenka Oborná

7.B

Mgr. Růžena Mrázková

8.A

Mgr. Kateřina Bažantová

8.B

Mgr. Jitka Kábrtová

9.A

Mgr. Martina Kovářová

9.B

Mgr. Jana Hrubá

Prázdniny ve školním roce 2018 / 2019
podzimní prázdniny

29.10.2018 – 30.10.2018

vánoční prázdniny

22.12.2018 – 2.1.2019

pololetní prázdniny

1.2.2019

jarní prázdniny

25.2.2019 – 3.3.2019

velikonoční prázdniny

18.4.2019

hlavní prázdniny

1.7.2019 – 31.8.2019

zpravodaj

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018
/ 2019
Nový školní rok bude zahájen v pondělí
3.9.2018 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Žáci a žákyně budou ve svých
kmenových třídách přivítáni třídními učiteli
a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování.
Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok, které si naskládají do své školní aktovky nebo školního batohu. Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A
a 1.B bude vyvěšen od 29.8.2018 na vstupních
dveří školy z atria, vzhledem k nedostupnosti
hlavního vchodu do školy.
Školní družina pro přihlášené žáky
1. – 5. ročníku zahajuje provoz 3.9.2018
v 6.30 hodin. Školní jídelna bude v provozu
od 3.9.2018.
Chtěla bych touto cestou požádat všechny
rodiče a žáky, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí školy, respektovali označené cesty
pro pohyb do školy a v okolí školy, stejně jako
připravená náhradní parkovací stání. Během
celého podzimu zde budou probíhat stavební
práce související s budováním nového parkoviště a komunikací v okolí školy. Tato situace
bude vzhledem k dopravní obslužnosti náročná, ale věřím, že se nám ji společnými silami
podaří zvládnout a pak se budeme těšit z bezpečného a pěkného okolí školy.
Přeji všem žákům, rodičům i pracovníkům
školy úspěšný a radostný nový školní rok.
Jarmila Machalíčková
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Ještě do 31. 8.
2018 můžete i
vy
shlédnout
výstavu
fotografií souborů
ZUŠ Morava u
příležitosti 15 let
založení školy.
Výstava probíhá
v kavárně Balkanexpress ve
Zlíně. Přestože
jsou prázdniny

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZUŠ
Žáci ZUŠ Morava se v červnu rozloučili
se starým školním rokem, ale nezaháleli
ani o prázdninách. Účastnili se několika
akcí pořádaných za podpory ZUŠ Morava,
ať už to byl tradiční Letní múzický tábor
nebo letošní novinka Letní flétnový kurz.

ve svém závěru, my už
jsme naplno připraveni
zahájit hudební výuku
v novém školním roce
2018/2019. Pro hladký
průběh sestavování no-

vých rozvrhů prosíme rodiče o spolupráci
při plánování kroužků svých dětí. Hudební nauka, jako nedílná součást hudební
výuky v ZUŠ pro žáky od 1. do 5. ročníku,
bude v letošním školním roce probíhat v
úterý v čase od 13:45 do 16:15 (dle ročníku). Pro žáky MŠ nabízíme přípravné hudební studium pro děti od 5 let, uzávěrka
přihlášek do 7. 9. 2018.
Těšíme se na Vás v září v ZUŠ Morava
v budově ZŠ Želechovice!
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Mateřská škola
V pondělí 3. září 2018 byl nově zahájen provoz tří
tříd Mateřské školy v novém sídle ul. 4. května č. 336.
Stavbu těchto tříd realizovala firma Zlínské stavby,
s.r.o., která spolu se školkou zrealizovala i stavbu parkoviště u jídelny. Od jarních prázdnin zde působila
jedna třída MŠ, stěhování zbylých dvou tříd do no-

vých prostor proběhlo v průběhu letních prázdnin.
Chtěli bych touto cestou požádat rodiče dětí z MŠ,
aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí školy, respektovali označené cesty pro pohyb do školky a v okolí
celé školy. Pro rodiče dětí z MŠ je vyhrazeno nové
parkoviště nad školním sportovním hřištěm. Během

celého podzimu zde budou probíhat stavební práce
související s budováním nového parkoviště a komunikací v okolí školy, děkujeme za pochopení.
Dětem a zaměstnancům MŠ přejeme příjemný
pobyt v nových prostorách nové školky.
obecní úřad
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SEDMÝ PRODLOUŽENÝ VÍKEND SENIORŮ
Naplánovaný víkend od 22. do 24.06.2018 opět
v Luhačovicích se opravdu vydařil. Kromě zdravotního
cvičení, cvičení v bazénu a samozřejmých vycházek
okolo přehrady jsme první večer absolvovali relaxaci
, po které se někteří ještě zúčastnili tanečního večera,
který byl v hotelu Adamantino a na druhý večer jsme
byli zvědavi, jelikož nám tentokrát naše cvičitelka zajistila přednášku o muzikoterapii i s ukázkami.
Někteří z účastněných nikdy nic podobného
neslyšeli a dá se říct, že nás všechny přednáška zaujala. Celou přednášku a ukázky uváděla a předváděla paní Iva Hastíkova s p. Ivo Babíkem. Každého

zaujala jinak a můžu říct, že bylo
o čem přemýšlet. Dotazů bylo
hodně a ještě po skončení přednášky se debatovalo dlouho
i na pokojích.
Jsme rádi, že každý prodloužený víkend je pokaždé jiný a v každém případě hodně zážitkový
a proto se těšíme na další, už
v pořadí osmý, tak doufáme, že
pojedete s námi.
Jindřiška Hurtová

PRÁZDNINY U ROBINSONEK
Čas prázdnin v tomto roce skončil a my rekapitulujeme a tímto chceme poděkovat za důvěru rodičům,
že nám svěřili své ratolesti, aby poznali krásnou přírodu Želechovických pasek a činnost našeho spolku.
Turnusy byly plné zvědavých dětí, a všechny
děti zvědavé, cože se to u nás bude dít? A toho se
dělo mnoho, že únavou odjížděly do svých domovů a některé z nich zůstávaly u nás na noc.
Koně i zvířata jsou vždy nejlepšími společníky
na trávení letních prázdnin.
Nejkrásnější zážitek pro nás jsou rozesmáté oči
nadšených dětí a u nás se nenudí ani minutu.

Nedílnou součásti našich turnusů jsou návštěvy
jiných organizaci, kde se děti seznámí s chodem
statku a také se dozví příběhy našich zvířat, poslechnou si přednášku o zooterapii, kterou my provádíme, pochutnají si na dobrém obědě a také se
svezou na koních.
Letos nás navštívily děti z Centra pro Rodinu Vizovice, DDM Astra Zlín, ZŠ Zlín pro handicapované.
Milou návštěvou byli klienti z Chráněného bydlení Kroměříž, kteří u nás strávili celý den, klienti z CSP
Zlín,o.p.s, kterým se u nás moc líbí a chtějí k nám
jezdit na pracovní terapie.
Už máme i termín
pracovní návštěvy, a to
ihned 30.8.2018. Moc
se na ně těšíme a budeme moc rádi, když se
k nim připojí i lidi, kteří
nevědí co s volným časem, a jsou, třeba osaměli a smutní.
V září bychom chtěli pozvat lidi od koní
na seminář s Oldou
Novákem, dne 15.
a 16.9.2018 a na víkendové pobyty u koní pro
děti, které budou probíhat na podzim.
Termíny na www.robinsonky.webnode.cz.
Těšíme se na Vás
Robinsonky, o. s.
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Hasiči Želechovice
Vladislav Žitný, který
se mládeži věnoval
přes 30 let, vzdali jsme
mu hold pojmenováním soutěže po něm.
Proběhl tedy 1. ročník
Memoriálu Vladislava
Žitného a o tom, že byl
velmi známou osobností i v širokém okolí,
nebylo pochyb. Účast
týmů na soutěži byla
rekordní. Sešlo se zde
celkem 32 mančaftů,
z toho 13 týmů mladších žáků, 18 týmů starších žáků a dokonce
i jeden tým přípravky.
Družstvo našich mladých hasičů po zdržení na rozdělovači sice
medailových pozic nedosáhlo, ale i tak si soutěžní dopoledne užili.

Mladí hasiči
Jak si mnozí z Vás jistě všimli, družstvo mladých
hasičů nezahálí ani v letních měsících. Aktivit je
mnoho, ať už se jedná o pohárové soutěže v požárním útoku, přes ukázky na dětských dnech
v okolí až po práci s mládeží v podobě besídek
v mateřské či základní škole v Želechovicích nad
Dřevnicí nebo na příměstských táborech konaných v naší obci.
A co nás v nadcházejících měsících čeká?
Mimo posledních pár soutěží v požárním útoku nás čeká na podzim první kolo Hry Plamen, kde
předvedeme své dovednosti v branném běhu či štafetě CTIF. Vzhledem k blížícím se chladným měsícům
vyměníme stříkání s vodou za soutěže v uzlování
a podobně. Na podzim taktéž proběhne školení vedoucích mládeže zaměřené právě na podzimní kolo
Hry Plamen.
Scházíme se pravidelně každý pátek v 16:30
na zbrojnici (budova mateřské školy v Lužkovicích).
Pokud je ti 6-14 let a máš chuť se naučit něco nového, neváhej a přijď mezi nás.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
První ročník memoriálu Vladislava Žitného
V sobotu 16. 6. se na Střelnici od ranních hodin
uskutečnil další ročník pohárové soutěže mladých
hasičů. Ovšem letos probíhal tento soutěžní den
trochu v jiném duchu. Jelikož nás na konci roku
náhle opustil náš dlouholetý bratr a kamarád

Družstvo mužů a žen
Pokračování soutěže
Grand Prix VIII. okrsku
se konalo v sobotu 30. 6.
v Lužkovicích. Zde se letos poprvé sešlo i družstvo našich žen, které
ve své kategorii vyhrály
s přispěním nepříznivých
povětrnostních
podmínek, jež se staly
kamenem úrazu pro
ženy z Lípy i Jasenné.
Družstvo mužů se muselo krátce před soutěží
poprat s vymýšlením
taktiky pro osmičlenný
soutěžní tým. Bohužel
se ukázalo, že devátý
člen opravdu chyběl a výsledek stačil pouze na čtvrté místo.
Na čtvrté kolo soutěže Grand Prix jsme se sjeli 21.
7. do Lípy. Ve velmi horkém počasí si s tratí na fotbalovém hřišti, která byla zpestřená cik-cakem, pomocnou základnou a proskokem okna, nejlépe poradila
domácí družstva mužů a žen. I zde se sešly naše ženy,

které v šesti obsadily krásné druhé místo, mužům se
podařilo jejich stříbrnou pozici následovat.
Předposlední soutěž seriálu Grand Prix se uskutečnila v sobotu 4. 8. na Želechovických Pasekách.
I zde panovalo úmorné vedro. Družstvo žen se
na tuto soutěž nesešlo, a tak náš sbor reprezentovali jen muži. Pasekářské „áčko“ moc štěstí nemělo
a po rozpojení hadic B nezbylo nic jiného, než se
smířit s předposledním místem. Pasekářské „béčko“ se neúspěchu „áčka“ nezaleklo a všem ukázalo, že i přes vyšší věkový průměr dokázalo soutěž
na domácí půdě vyhrát. Našim mužům ne příliš
vhodně zvolená taktika stačila tak tak na bronz,
druhé místo patřilo mužům z Ostraty, kterým tímto děkujeme za zapůjčení mašiny. Pořadí mužů
po této soutěži bylo na chvostu velmi těsné, a tak
bylo jasné, že o konečném pořadí v soutěži Grand
Prix se rozhodne na poslední soutěži v Želechovicích na Střelnici.
Poslední soutěž Grand Prix VIII. okrsku se konala
následující sobotu na Střelnici. Trať téměř beze změn
a horké počasí nemohly být pro nikoho překvapením. Družstvo našich mužů startovalo jako první a jejich výsledek bohužel stačil pouze na bronz. Vítězství
patřilo zaslouženě Pasekářům, druhá příčka Ostratě.
Soutěžilo i naše „béčko“, které ostudu určitě neudělalo a předvedlo nám velmi solidní výkon. Na domácí půdě se rozhodly soutěžit i naše ženy, tentokrát
v plném počtu. Nakonec jejich výsledek stačil pouze na čtvrté místo. V níže uvedené tabulce můžete
shlédnout konečné pořadí týmu letošního ročníku
soutěže Grand Prix VIII. okrsku. A protože byla soutěž
na domácí půdě poslední z letošního ročníku soutěží Grand Prix, oslavili jsme večer na Střelnici taneční
zábavou s kapelou FreQence. Všem, kteří si přišli večer s námi užít, patří velký dík!
Pozvánka
I když panují ještě horké letní dny, podzim je tu co
nevidět a s ním i tradiční Hody v naší obci. A proto
zveme srdečně všechny spoluobčany na Hodovou
zábavu, která se koná v sobotu 20. 10. 2018 v sále
místní Sokolovny. K tanci a poslechu hraje skupina
Kosovci. Jak je již tradicí, bude během dne obcházet
skupina našich členů s muzikanty a ovečkou obec
a zvát všechny na večerní zábavu. Těšíme se na Vaši
účast!
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí
Petr Hrazdira a Michaela Gahurová
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POŘADÍ V GRAND PRIX 8. OKRSKU 2018

MUŽI

trestné body

místo

sdh

Klečůvka

Ostrata

Lužkovice

Lípa

Paseky

Želechovice

celkem

1.

Želechovické Paseky

2

1

1

3

6

1

14

2.

Ostrata

1

6

2

5

1

2

17

3.

Želechovice nad Dř.

4

2

4

2

2

3

17

4.

Lípa

3

3

7

1

4

5

23

5.

Jaroslavice

5

5

3

4

3

4

24

6.

Klečůvka

7

4

5

6

5

6

33

7.

Lužkovice

6

7

7

7

7

7

41

Celkem

ŽENY

trestné body

místo

sdh

Klečůvka

Ostrata

Lužkovice

Lípa

Paseky

Želechovice

1.

Lípa

2

1

1

1

1

2

8

2.

Jasenná

1

2

2

2

2

1

10

Hasiči Želechovice Paseky
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ VIII. OKRSKU
První soutěží pro družstvo mužů byla
okrsková soutěž na Klečůvce. V té se opět
zúčastnily všechny sbory spadající pod
8. okrsek. První na programu byla družstva žáků. Po překonání štafety dvojic
přišel na řadu požární útok. Kvůli dešti byla soutěž přerušena a mladší žáci
si tedy odnesli 1. místo celkově. Starší
žáci začali také velmi dobře, ale chybou

v útoku si odnesli 3. celkové umístění.
Na muže čekala jako první štafeta 4x100.
V ní jsme jasně dominovali a porazili druhého o více jak 8 vteřin. Na útok jsme
šli jako favorité a také tuto roli potvrdili.
I s menšími nedostatky jsme vybojovali
první místo a součtem bodů také soutěž
vyhráli.
Petr Hanzlík

GRAND PRIX KLEČŮVKA
V sobotu 26.5.2018 se uskutečnila první soutěž našeho poháru 8. okrsku mužů
a žen. Jako již tradičně na Klečůvce, avšak
za netradičního slunečného počasí. V této
soutěži je pouze jedna disciplína v požárním útoku. Po startu se přebíhá celé fotbalové hřiště s překážkami, zakončené opičí
dráhou. Po převzetí nářadí z pomocné
základny už probíhá klasický útok na elek-

2018

zpravodaj

tronické terče. Tato trať je nám známá už
po několik let a po většinu se nám taky
dařilo triumfovat. Letos jsme v to také
doufali a nechtěli nechat nic náhodě - tím
chci říct, že jsme si dali dopolední první
trénink :) Taktika byla zvolena správně, ale
menším pochybením u hadic „B“ jsme se
po našem útoku zařadili na druhé místo.
Toto místo jsme okupovali až do konce
soutěže a první místo si zaslouženě odvezlo družstvo z Ostraty, kteří byli 1 vteřinu
před námi. Na stupínek nás doprovodilo
družstvo z Lípy, které zaostalo o pouhých
0,05 vteřin. Jde vidět, že se týmy srovnávají a doufejmě, že budou letos o to pestřejší souboje.
Petr Hanzlík
GRAND PRIX OSTRATA
Druhou soutěží v pořadí seriálu GP
byla soutěž v Ostratě. Již po léta se jedná
o stejnou trať ve žlebě, zakončená výběhem do strmého srázu a zakončená sestřikem terčů. Na této soutěži se nám tradičně daří a v úspěch jsme opět věřili, i když
byl náš tým opět oslaben o základní členy týmu. Domácí Ostrata zahájila soutěž
s menší chybou a podle času bylo jasné,
že bude ještě překonána. To se také potvrdilo, kdy je předběhla většina týmů a také
naše družstvo, které nastavilo čas proza-

tím nejlepší. Do konce závodů se pro nás
nic nezměnilo a brali jsme opět první místo. Druhé skončily Želechovice a na třetím
místě družstvo z Lípy.
Petr Hanzlík
GP LUŽKOVICE
Další soutěží GP byly Lužkovice. Na této
půdě máme střídavé výsledky, ale jsme
obhájci na této trati a opět bychom rádi
vyhráli.
Trať se nachází na bývalém tréninkovém
hřišti a tudíž otevřené větru. Ten zahrál velkou roli při shození terčů a několik týmů
na to doplatilo diskvalifikací či vysokým
časem. Náš tým měl soutěžit jako poslední, takže jsme měli výhodu, že jsme znali
časy soupeřů. Prozatím nejlepším časem
se blýskla Ostrata. Útok téměř bez chyb,
akorát malé zaváhání při shození terčů.
Náš výsledný čas byl o 2 vteřiny lepší než
zmíněný tým a tudíž jsme si opět odváželi
zlato a potvrdili vedení v celém seriálu.
Petr Hanzlík
GP 8. OKRSKU 2018 – SHRNUTÍ
Hasičská sezóna je teprve v půlce a pro
GP 2018 byla soutěž v Želechovicích
11.8.2018 tou poslední. Po dlouhé době
ještě nebylo rozhodnuto o konečném
pořadí na prvních třech místech. O první
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místo v celkovém pořadí mohly bojovat
4 tým, z nichž my jsme k tomu měli díky
slušným výsledkům nejblíže. Na Klečůvce, Ostratě i v Lužkovicích jsme vybojovali první místa. Horší už bylo 3. místo
v Lípě a samozřejmě nás nejvíce mrzelo
předposlední bodované místo na domácí soutěži, ale na druhou stranu nás těšilo
vítěztví domácího „B“ družstva (nebodovali do seriálu), kde se poskládali veteráni cvičící naposledy za prezidentování
Václava Havla. V Želechovicích jsme byli
na řadě jako sedmý. Věděli jsme na jaký
čas se dostat, abychom dosahovali příčky nejvyšší, ael nervozita dělala svoje.
Po útoku Ostraty jsme věděli, že to bude
těžké, ale určitě nic nevzdávali. Běh i zapojení klaply na jedničku a díky rychlým
sestřelům a dobré mašině jsme předběhli všechny a věděli, že už nám nemůže nikdo vítězství vzít. To se také stalo a mohli
jsme slavit první místo v soutěži i v seriálu. Po dlouhé době se také poskládalo
družstvo žen. Premiéra byla na Pasekách,
kde po chybě ženy skončily na 4. místě.
V Želechovicích už nezaváhaly a už si
odvážely 2. místo. Velké díky patří všem
soutěžícím, organizátorům, fanouškům
a příbuzným, kteří byli velkou podporou
pro průběh soutěží.
Petr Hanzlík
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Úryvky z historie naší obce

Langova kamenická dílna v Želechovicích
Již několikrát jsme vzpomínali kříže, pomníky a pamětní kameny v katastru naší
obce. Mnohé z nich jsou němými svědky
dávných historických událostí, tragických
úmrtí, dílem prosících za uzdravení v těžkých nemocech či poděkováním navrátivších se z válek nebo vězení. V písemných
pramenech se dočítáme o jednotlivcích,
rodinách a spolcích, jež stojí za jejich zbudováním, které finančně podpořili a následně
pečovali o jejich údržbu. Jsme také rádi, že
mnoho těchto drobných sakrálních památek bylo v poslední době renovováno a potomci zakladatelů se hlásí k zodpovědnosti
za zachování rodinné tradice. Málo však
jsme dosud připomenuli skutečné tvůrce
našich pomníků a křížů, přestože právě těmto kameníkům či sochařům vděčíme nejen
za zapsání minulosti našeho domova do
pískovcových bloků, ale i za obohacení a
zkrášlení krajiny kolem nás.
Významná dílna v naší obci byla kdysi
vedena kamenickým mistrem Františkem
Langem. Protože v letošním roce byla v publikaci Acta musealia Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko,
Vsetín uveřejněna historie rodiny Langovy a
popsány hlavní známé památky z její tvorby, bylo po dohodě s autorem tohoto kvalitně zpracovaného materiálu, PhDr. Alešem
Naňákem a s jeho souhlasem, přistoupeno
k obohacení našeho zpravodaje také o tuto
další kapitolu z minulosti Želechovic.
Dnes víme, že právě druhá polovina 19.
století byla rozmachem výroby drobných
staveb a sakrálních památek u nás. František Lang pocházel ze starého kamenického
rodu. Tomuto řemeslu se věnoval již jeho
stejnojmenný dědeček, který přišel na Moravu z obce Milá u Bečova na Mostecku. Usadil
se v nedalekých Cetechovicích, významné
obci kameníků, za jejichž dobrým jménem a
věhlasem stál dostatek materiálu ze zdejších
lomů a také děděná řemeslná zručnost. I u
Langů navazují na otcovo umění všichni tři
synové a později přechází i na některé vnuky, mimo jiné i na „našeho“ Františka Langa,
který se již před rokem 1863 s ženou Terezií
a synem Pavlem přestěhoval do Želechovic
a usadil na č.p. 121. Zde se jim narodily další
dvě děti, které však zemřely v útlém věku.
I prvorozený Pavel se dožil pouhých 24 let.
Nízký věk při úmrtí bohužel nebyl v rodinách těchto řemeslníků ničím výjimečným.
Příčinou byl často jemný kamenný prach
zanášející plíce. Podobně tomu bylo například i v rodinách mlynářů vlivem všudypřítomných částeček mouky. František Lang
však byl i oblíbeným člověkem a aktivním

občanem. Kroniky jej na několika místech
zmiňují jako pracovitého a zbožného muže,
ale například také jako spoluzakladatele hasičského spolku.
Kamenická dílna produkovala nejrůznější
výrobky každodenní potřeby – schodišťové
stupně, ostění, rámy oken, mlýnské kameny, brousky nebo náhrobky. Samozřejmě,
u těch, které se dodnes dochovaly, nedokážeme přesně určit jejich původ, pokud není
ústně tradován z generace na generaci či
v nějaké formě písemně zdokumentován,
například v rodinných kronikách. Lze však
předpokládat, že tyto předměty tvořily podstatnou část produkce každé dílny. Jejich výrobu samozřejmě nezajišťoval mistr sám, ale
k ruce mu byli učni a tovaryši, velmi často z
řad blízkého příbuzenstva a, jak již bylo uvedeno, hojně také vlastní synové. U Františka
Langa v Želechovicích svého času působil
také jeho mladší bratr Augustin a zřejmě i
Jan Svoboda, který ještě bude zmíněn.
Nejznámějšími díly však jsou kamenné
kříže, o jejichž založení a donaci (darování)
máme hodně zmínek v obecních a farních
kronikách, některé údaje se pak dozvídáme
přímo z popisů na podstavcích. Kříž, který
nese jméno svého tvůrce, tzv. „Langův“ a z
dochovaných je dnes nejstarší (uveden letopočet 1872), stojí na Přílucké ulici, v místě,
kde v té době začínala osada. Byl skutečně
tím prvním, co návštěvník přijíždějící ze západu do Želechovic, u nás spatřil. Vítal tak
poutníky, ale i významné hosty, pro které
zde byly stavěny slavobrány, od kterých
pak slavnostní průvody vycházely do středu obce. V následujících letech pak vznikaly obdobné kříže v našem nejbližším okolí
na Zlínsku, ale také na Valašskokloboucku:
– Provodov, směr Pradlisko (1876), Příluk, u
pramene (1881), Slušovice u kostela (1883),
Jaroslavice Na Vrše (1883), Poteč (1884), Valašské Klobouky, dnes na hřbitově ve Študlově (1884), Poteč (1885), Lužkovice na návsi,
původně hned za mostem (1886), Prštné
(1886), Jaroslavice na hřbitově, původně ve
Zlíně při cestě k Malenovicím (1890). Každý z
těchto křížů má svou vlastní historii, dárce a
jedinečné architektonické zpracování, jehož
podrobný popis uvádí PhDr. Aleš Naňák ve
své práci. Na druhou stranu u nich pozorujeme i celou řadu společných prvků, které
nezaměnitelně charakterizují původ v Langově dílně. Na čtyřbokém soklu je obvykle
situován podstavec, který v čelní stěně, ale
i po bocích, zvýrazňuje jemná propadlina v
horní části zakončená neogotickým zdobením. Nad ní nalezneme v mnoha případech
dekoraci z květů či osmibokých hvězd. Do

prohlubně pak bývá vsazen reliéf Panny
Marie či sv. Jana nebo tabulka se zbožným
textem. U kříže v Želechovicích se jedná
o zamyšlení nad smyslem, směřováním a
omezením lidského života: Poutníku, zde
málo stůj./ Rány moje rozvažuj!/Rány moje
kynou,/Léta tvoje hynou,/Přijde smrt soud
nastane./Kam se duše tvoje dostane? Nad
podstavcem bývá profilovaná římsa a nad ní
u nejstarších kovový kříž s Kristem, později
pak kamenný dřík, rovněž z odlitkem Kristova těla. To si kameník zajišťoval od specializovaných řemeslníků, avšak téměř vždy ve
stejném duchu s výraznou bederní rouškou
a dnes již nepoužívaným přibitím nohou
dvěma hřeby. Korpus (tělo Krista) bývá polychromované nebo pozlacené.
František Lang umírá 28.dubna 1896 na
č.p. 1 a jeho žena jej přežila o pět let. Na
jeho práci však navázal Jan Svoboda pocházející ze Štípy, který je již od počátku 80.let
spolu se svou rodinou uváděn na č.p.119 v
Želechovicích jako kamenický pomocník či
místní kameník. V dílně Františka Langa pak
zřejmě nabíral zkušenosti, které pak zúročil
nepochybně přejatým stylem na křížích,
které jsou mu připisovány, či kde je jeho
jméno přímo uvedeno (Lačnov, Haluzice,
Študlov, tzv. Polepilův kříž z roku 1908 původně situovaný u staré školy v Želechovicích – nyní obecního úřadu, později přemístěný ke kostelu pod hřbitovní zeď). Po smrti
Jana Svobody na tuto práci krátce navázal
syn František, za jehož nejvýznamnější dílo
je však považován mistrně zpracovaný pomník padlým v 1. světové válce z roku 1920
na návsi v Želechovicích. Toto téma i památník, jehož autor bohužel zemřel v den slavnostního odhalení, si jistě budeme připomínat při blížícím se stém výročí od založení
Československa.
Práce kamenické dílny Františka Langa,
jeho spolupracovníků i následovníků získala
věhlas v širokém okolí a napomohla ke zvelebení kulturní krajiny mnoha obcí a přírodních zákoutí na Valašsku.
Pavel HURTA
Použitá literatura:
NAŇÁK, A. 2018: Kamenická dílna Františka
Langa z Želechovic. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu
Valašsko, XV. 2017/1-2. s. 72-84.
VYCHODIL, J. 1898: Pamětní kniha farnosti Želechovské u Zlína
VYCHODIL, J. 1898: Pamětní kniha farnosti Želechovské u Zlína
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jubilanti v naší obci červenec - srpen 2018
Marie Sábová

98 let

Josef Sedlář

80 let

Vlastimila Hutěčková

93 let

Marie Škrabánková

80 let

Ludmila Vernerová

91 let

Jarmila Pospíšilová

70 let

Františka Zapletalová

90 let

František Žaludek

70 let

Amálie Týmová

85 let

Ludvík Ventrča

70 let

Hana Nedbálková

80 let

Oldřich Srcháček

65 let

František Paták

80 let

Alena Vallová

65 let

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

akce v obci
03.09.2018

8:00

Zahájení školního roku 2017/2018

ZŠ

08.09.2018

8:00

Svoz mobilního odpadu

obec

10.09.2018

Svoz plastů

obec

26.09.2018

24. veřejné zasedání ZO

obecní úřad

05. - 06.10.2018

Volby do Zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí

Sokolovna, škola,
hasičská klubovna
Paseky

IX. ŽELECHOVICKÝ BLEŠÁČEK

Sokolovna

15.10.2018

svoz plastů

obec

20.10.2018

HODY - Hodová zábava – hraje skupina KOSOVCI

Sokolovna

13.10.2018

9:00

Svozy odpadu v roce 2018
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Sáčkový
svoz
plastů
1x měsíčně

11. 5.

18. 5.

25. 5.

1. 6.

8. 6.

15. 6.

22. 6.

29. 6.

6. 7.

13. 7.

20. 7.

27. 7.

3. 8.

10. 8.

17. 8.

24. 8.

31. 8.

7. 9.

14. 9.

21. 9.

28. 9.

5. 10.

12. 10.

19. 10.

26. 10.

2. 11.

9. 11.

16. 11.

23. 11.

30. 11.

7. 12.

14. 12.

21. 12.

29. 12.

15. 1.

12. 2.

12. 3.

16. 4.

14. 5.

11. 6.

16. 7.

13. 8.

10. 9.

13. 10.

12. 11.

10. 12.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

21. 4.

Svoz plastů v letošním roce přesunut na vybraná pondělí

16. 6.

3. 11.
16. 6.

8. 9.

3. 11.

Dotazník

Vážení občané,
rádi bychom v nadcházejícím školním roce 2018 – 2019 ve spolupráci s Komunitní školou T.R.N.K.A, z.s. nabídli veřejnosti další aktivity směřující k zájmovému vzdělávání a podporující
celoživotní učení.
Aby se nám lépe podařilo sestavit nabídku našich kurzů a aktivit pro Vás dle Vašich představ a požadavků, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku a jeho odevzdání buď
v budově školy (možno i do školní poštovní schránky – u vchodových dveří) nebo odevzdání na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí či zaslání e-mailem na adresu: reditelka@
zszelechovice.cz – nejlépe do 11.9.2018.
Od Vás získané informace budou pro nás velmi cenným ukazatelem pro naši další činnost, proto všem, kteří dotazník vyplní a odevzdají na určené místo, předem děkujeme.
Jarmila Machalíčková
MUŽ

ŽENA

VĚK ……… OBEC: ………………………………………………………………………….

Takto označte položku, o kterou máte zájem
Název kurzu:
Úprava digitálních fotografií
Psaní na počítači – všemi deseti

Preferovaný čas

všední den

16 – 18
hodin

18 – 20
hodin

19 – 21
hodin

sobota

Taneční pro dospělé - pro páry
Taneční kurzy - i pro jednotlivce
Angličtina pro začátečníky

Můžete nabídnout vedení nějakého kurzu? Napište název kurzu a kontaktní údaje
na Vás….

Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Výtvarné techniky, tvoření z přírodních materiálů
Ruční práce – pletení, háčkování, vyšívání
Osobnostní rozvoj
Základy sadařství, pěstitelství
Turisticko-poznávací akce

Všem, kteří se do naší ankety zapojili, děkujeme. Pokud chcete něco více sdělit,
doplnit, popř. získat další informace, můžete zde:

Cykloturistika
Aktivity pro rodiče s dětmi
Jiný kurz (napište jaký):

nebo e-mailem: reditelka@zszelechovice.cz, na tel. č. 778 711 911

