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ov těchto dnech nejspíš navštěvujete obecní
úřad a platíte pravidelné roční poplatky.
V odpadovém hospodářství obce jsme zahájili
v loňském roce změny, které nás mají připravit
na postupné omezování skládkování v celé
Evropě. Cíle jsou ambiciózní, novela zákona
o odpadech předpokládá, že do roku 2027
zajistí obce vytřídění k recyklaci 75% všech
vyprodukovaných odpadů z domácností.
Současný průměr v ČR je cca 38%. Tohoto se
podaří dosáhnout jen důsledným přístupem
každého z vás. Do popelnice se bude moc
ukládat opravdu už jen takový odpad, který
nebude možné nijak zrecyklovat.
Při platbě poplatku se zároveň dozvídáte,
jak jste byli zodpovědní v předchozím roce
a jakou získáte slevu z poplatku. Mnoho
z vás si dokázalo „vytřídit“ slevu až 150,-Kč
na každou osobu v domácnosti. To je prozatím
strop, který stanovilo zastupitelstvo obce.
Motivační systém se stále vyvíjí a reaguje
na některé nepředpokládané situace. Ale už
dnes víme, že do budoucna bude umožněno
zodpovědným přístupem získat ještě větší
slevu z poplatku. Opět, se dá zjednodušeně
říct, že obecným cílem je produkce co
nejnižšího množství odpadu na každého
obyvatele, a když už odpad vznikne, tak se
musí důkladně protřídit, aby se do popelnice
dostalo co nejméně. Proto je dobré už při
nákupu přemýšlet, v jakých obalech budu

pořizovat např. potraviny a kolik odpadu
v domácnosti po spotřebování vznikne.
Vážení občané, v budoucnu nás
v odpadovém hospodářství čekají velké
výzvy, věřím, že drtivá většina z vás už dnes
chápe, že současný stav produkce odpadů
a skládkování je neudržitelný. Bez snížení
množství netříděného směsného odpadu by
nás čekalo možná až čtyřnásobné zvýšení
poplatku na osobu. Proto je rozhodně
rozumnější přistoupit na změny, začít
uvažovat jinak a nejlépe předcházet vzniku
odpadu vůbec

Michal Špendlík, starosta obce

STATISTIKA OBYVATEL U NÁS V OBCI
KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
V 1. POLOVINĚ ROKU 2020
21. 1.
18. 2.
17. 3.
21. 4.
19. 5.
16. 6.

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

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

Foto na titulní straně:
Přírodní památka Na
želechovických Pasekách.
Ojedinělá lokalita jaterníku
podléšky (Hepatica nobilis)
v moravské části Západních Karpat.

Stav obyvatel k 1. lednu 2020:
1874 osob trvale bydlících
z toho 932 muži a 942 ženy.
Počet cizinců 32, z toho muži 22 a ženy 10.
V roce 2019 bylo k trvalému pobytu u nás
v obci přihlášeno 35 osob, odhlášeno
z trvalého pobytu bylo 35 osob, narodilo se
19 dětí, zemřelo 16 osob.

I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit
BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat na tel.
č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.

Vydává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 12. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou, toto číslo vychází 28. 2. 2020
DTP: Miroslav Tišer; Tisk: HART Press Otrokovice, náklad 800 ks; Evidenční číslo: MK ČR 19801
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků, publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ Želechovice nad Dřevnicí. Uveřejněné fotografie jsou otištěny se
souhlasem autora článku anebo pod licencí Creative Commons.
Redakční rada: Bc. Michal Špendlík, starosta; Vlastislav Švrček, místostarosta; Jitka Klásková, referentka, foto titulka: Monika Geržová
Kontaktní údaje: telefon: 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.net
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa, 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 7. veřejném zasedání dne
22. 1. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 7. veřejného zasedání.
Usnesení 2./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Ing. Jaromíra
Janoše a Václava Garguláka a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od 6. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí vzalo na vědomí vybudování první waldorfské školy ve Zlínském kraji v obci Želechovice nad
Dřevnicí a vyslovilo podporu tomuto záměru a pověřilo
radu obce k dalším jednáním v této věci.
Usnesení 5./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019.
dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení 6./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019,
dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení 7./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020 dle
přílohy č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení 8.1./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí, v souladu s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (v platném
znění), stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 805 Kč měsíčně,
dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2.
2020.
Usnesení 8.2./7ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovilo
odměnu za výkon funkce člena výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 010 Kč měsíčně,
dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2.
2020.

Usnesení 8.3./7ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 611 Kč
měsíčně, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována ode
dne 1. 2. 2020.
Usnesení 8.4./7ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu
s § 72, §77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovilo
odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 223 Kč měsíčně,
dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2. 2020.
Usnesení 8.5./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 72, § 77 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, stanovilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32 501 Kč měsíčně, dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována ode dne 1. 2. 2020.
Usnesení 9./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo časový plán kontrol finančního
a kontrolního výboru pro rok 2020, plány tvoří přílohu
zápisu č. 8.
Usnesení 10./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr rekonstrukce tělocvičny
a sociálního zázemí Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. a podání žádosti o dotaci
z dotačního podprogramu MMR 2020 na sportovní infrastrukturu - 117D8210B.
Usnesení 11./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo záměr bezúplatného nabytí pozemků p. č. 874/2 a p. č. 876/2 v k. ú. Želechovice ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce z důvodu veřejného zájmu.
Usnesení 12.1./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p. č. 480/4
výměra 1718 m2, trvalý travní porost, p. č. 489/2 výměra
11 m2, trvalý travní porost, p. č. 490/1 výměra 1432 m2,
trvalý travní porost, p. č. 491/1 výměra 156 m2, vodní
plocha, p. č. 505/1 výměra 15 001 m2, orná půda, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV 1877 u Katastrál-

ního úřadu pro Zlínský kraj, celkem za cenu 5 495 400 Kč.
Usnesení 12.2./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p. č. 1182/2
orná půda o vým. 1621m2, p. č. 1183/3 ostatní plocha
o vým. 1224m2 a p. č. 1184/1 ostatní plocha o vým.
765m2 , k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV
1859 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, celkem
za cenu 750 000 Kč.
Usnesení 12.3./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemku p. č. 2699/4
o výměře 3 027 m2, orná půda, k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí, zapsáno na LV 2379 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, celkem za cenu 64 140 Kč.
Usnesení 12.4./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p. č. 165/16
o výměře 49 m2, koryto vodního toku, vodní plocha,
pozemek p. č. 382/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, pozemek p. č. 382/14 o výměře
13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsáno
na LV 995 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj celkem
za cenu 14 600 Kč.
Usnesení 13./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo všem nově narozeným občánkům s trvalým pobytem v obci Želechovice nad Dřevnicí, nebo přihlášeným k trvalému pobytu v obci do 6
měsíců od narození finanční dar ve výši 5 000 Kč, dále
věcný dar mamince každého občánka ve formě květin
v hodnotě do 150 Kč a věcný dar každému občánkovi
v hodnotě do 200 Kč, zásady tvoří přílohu zápisu č. 11.
Usnesení 14.1./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo provedení poptávkového řízení
na akci „Výkup dříví 2020 z majetku obce Želechovice nad
Dřevnicí“ a pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 14.2./7ZO/2020:Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výkup
dříví 2020 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí“ od Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ
87650703 za cenu 7 000 Kč.
Usnesení 15./7ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí podání odporu a podání vyjádření žalované obce proti elektronickému platebnímu rozkazu č. j. EPR 267172/2019-6 od Okresního
soudu ve Zlíně ve věci náhrady škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne 9. 1. 2019 v k. ú. obce Želechovice
nad Dřevnicí.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
29. zasedání dne 9. 12. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 29. schůze.
Usnesení 2./29RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí vzala na vědomí Inspekční zprávu č.j.
ČŠIZ-1096/19-Z a protokol o kontrole č.j. ČŠIZ-1096/19-Z, která proběhla v Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. ve dnech 23. - 27. 9. 2019
a pověřila starostu obce vypracováním stanoviska zřizovatele k výsledku provedené kontroly.
Usnesení 3./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Střednědobý výhled rozpočtu 2021
a 2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizaci, tvoří přílohu
zápisu č. 4.
Usnesení 4./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Rozpočet Základní školy a Mateřské
školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace
pro rok 2020, tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 5./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí provedla rozpočtové opatření č. 6/2019, tvoří
přílohu zápisu č. 6.
Usnesení 6.1./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Želechovice nad Dřevnicí schválila spolufinancová-

ní podílu obce na realizaci projektu "Pořízení nádob
na separaci odpadů v obcích východní Moravy" ve výši
30.550,90 Kč.
Usnesení 6.2./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala schválila uzavření Smlouvy o správě svěřeného majetku mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Sdružením měst a obcí východní Moravy, tř.
T. Bati 5146, Zlín 760 01, IČ 45659168 v rámci projektu
"Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích východní
Moravy", tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 7./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na vypracování dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a vypracování dokumentace pro
stavební povolení zakázky „Želechovice nad Dřevnicí –
rekonstrukce centra – ul. 4. května“ za cenu 65 000 Kč
a dále projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na vypracování dokumentace provedení stavby
„Želechovice nad Dřevnicí – rekonstrukce centra – ul. 4.
května“ za cenu 45 000 Kč, vše u Atelieru KOSA s. r. o. Tř.
T. Bati 3296, 760 01 Zlín, IĆ: 07137 524.
Usnesení 8./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí cenovou nabídku
na multifunkční tiskárnu Konica Minolta bizhub od Hrbáček Servis s. r. o., Lípa 269, 763 11 Lípa.
Usnesení 9./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad

Dřevnicí schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce
obecního architekta s ing. arch. Petrem Zámečníkem, IČ:
65825713, pro rok 2020, Smlouva tvoří přílohu zápisu č.
10.
Usnesení 10./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí neschválila záměr povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku p. č. 759/5 a p. č. v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, v době vegetačního klidu.
Usnesení 11./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost a schválila záměr pořízení
dopravní studie na vybudování části místní obslužné
komunikace v lokalitě Díly.
Usnesení 12./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí dotace Základní škole
a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Základní školou a Mateřskou školou
Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizací
ul. 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
72038519 na pořádání jednorázové akce „Páteční koledování“, termín konání akce 13. 12. 2019 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 13./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí příspěvku na absolvování
vzdělávacího kurzu pro Helenu Hurtovou, xxx formou
finančního daru ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 14./29RO/2019: Rada obce Želechovice nad

4

01

ŽELECHOVICKÝ

2020

Dřevnicí schválila podání odporu proti Elektronickému
platebnímu rozkazu č. j. EPR 267172/2019-6 od Okresního soudu ve Zlíně ze dne 6. 12. 2019 a pověřila starostu obce výběrem advokátní kanceláře, která bude
obec zastupovat ve věci uplatnění nároku úhrady škody
na poškozeném traktoru, vzniklé pádem stromu, dne 9.
1. 2019 v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
30. zasedání dne 6. 1. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 30. schůze.
Usnesení 2./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí provedla rozpočtové opatření č. 7/2019, dle
přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 3./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Řád veřejných pohřebišť a provozování veřejných pohřebišť Obce Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 4./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu č. j. EPR 267172/2019-6
od Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. 12. 2019 ve věci
náhrady škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne 9.
1. 2019 v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí, dále rada
vzala na vědomí uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Mgr. Davidem Černým, Advokátní kancelář Skalka
Grepl Černý, Horní nám. 465/7, 779 00 Olomouc, ev. č.
ČAK: 12055.
Usnesení 5./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí nabídku prezentace obce Želechovice nad Dřevnicí v cykloturistickém průvodci od společnosti BEKRMAPY.
Usnesení 6.1./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Ing. Janem Zeťkem,
Region, vydavatel, Zádveřice 257, 763 12 Vizovice, IČ
18753701 za účelem spolupráce při ekonomickém zajištění knihy „Řeka Dřevnice“ ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 6.2./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Ing. Janem Zeťkem,
Region, vydavatel, Zádveřice 257, 763 12 Vizovice, IČ
18753701 za účelem spolupráce při ekonomickém zajištění knihy „Podřevnická střela“ ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 7./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí finančního daru pro nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Zlínská 467, 763 12
Vizovice, IČ 44995776 ve výši 10 000 Kč v roce 2020.
Usnesení 8./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí finančního daru pro ROBINSONKY, o. s. Středová 4786, 760 05 Zlín, IČ 02422131
ve výši 5 000 Kč v roce 2020.
Usnesení 9./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním sportovním
klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce „Rakeťák“, ta se koná 11. 1. 2020
ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 10./30RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyčlenění částky 17 000 Kč na pokrytí nákladů na konání akce VI. Obecní ples, akce se koná
dne 1. 2. 2020.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
31. zasedání dne 15. 1. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 31. schůze.
Usnesení 2./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší

nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce centra obce, ul. 4. května - zpracování
PD II.“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou
podanou v tomto řízení Traffic Design s. r. o., Božkova
1618/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 06499236 za cenu
709 060 Kč vč. DPH.
Usnesení 3./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na služby „ZTV Pod Stráží - zpracování PD“ a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení
Traffic Design s. r. o., Božkova 1618/8, Dejvice, 160 00
Praha 6, IČ 06499236 za cenu 798 600 Kč vč. DPH.
Usnesení 4.1./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním sportovním
klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce „Florbalový turnaj nejmladších
dětí“, termín konání akce 22. 1. 2020 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 4.2./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním sportovním
klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce „Memoriál Honzíka Plachého
– malá kopaná“, termín konání akce 1. 2. 2020 ve výši
3 000 Kč.
Usnesení 4.3./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním sportovním
klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce „Florbalový turnaj starších žáků
o pohár starosty obce“, termín konání akce 15. 2. 2020
ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 5./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila ZŠ a MŠ 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 Základní školu a Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IĆ 72038519 na jednorázovou akci "PLES
ŠKOL", termín konání akce 8. 2. 2020 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 6./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Rally Klub Paseky o. 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 Rally klub Paseky o. s., Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ
22759115 na jednorázovou akci "XIII. Beseda se závodníky Rally 2020", termín konání akce 22. 2. 2020, ve výši
7 000 Kč.
Usnesení 7./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí informace o jednání pracovní
skupiny Řídícího výboru integrovaného plánu rozvoje
území Zlín a schválila stažení žádosti o podporu k projektu „Zajištění dopravní multimodality v centru obce
Želechovice nad Dřevnicí“ z důvodu velkého krácení
finančních prostředků v 34. výzvě IPRÚ Zlín.
Usnesení 8./31RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila záměr povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 4/1 a p. č. 4/4 celkem
18 kusů thují v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, dále 1 kus
lípy na pozemku p. č. 5/4 a 1 kus babyky na pozemku
p. č. 5/4 a 1 kus lípy na pozemku p. č. 2700, vše bude
pokáceno v době vegetačního klidu.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
32. zasedání dne 3. 2. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 32. schůze.
Usnesení 2./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na studii proveditelnosti na prověření možnosti dopravní obslužnosti
dvou lokalit Díly a Klínek v obci a schválila objednávku
u Ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 48476684 za cenu 58 080 Kč vč. DPH.
Usnesení 3./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na opravu dlážděné plochy na Střelnici a schválila objednávku u SVUNDZI
CZ s. r. o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 2186772
za cenu 79 751 Kč vč. DPH.
Usnesení 4./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala možnost vysušení a trvalé izolace
vlhkého zdiva pomocí přístroje DryPol® systém v budově Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí
a schválila instalaci přístroje DryPol® systém I. 30 m
od Elektrofyzika s. r. o., Vavřinec 89, 679 13, Sloup, IČ
03054721 za cenu 38 514 Kč vč. DPH.
Usnesení 5./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na ošetření stromů a schválila objednávku u Radovan Kučera, U Letiště
1271, 769 01 Holešov, IČ: 658 31 811 za cenu 64 000 Kč.
Usnesení 6./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření darovací smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a ZO ČSV, o. s., Základní
organizace Zlín, evid číslo: 61220 na finanční příspěvek
v roce 2020 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 7./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala požadavky SDH Paseky a cenovou
nabídku a schválila objednávku výmalby vstupu, chodby přízemí, schodiště a WC v hasičské zbrojnici na Pasekách u Romana Nedbálka, Paseky 178, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 64322076 za cenu 32 150 Kč vč DPH.
Usnesení 8./32RO/2020: 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 "Dětský karneval na Pasekách",
termín konání akce 15. 2. 2020, ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 9./32RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Želechovice nad Dřevnicí schválila prezentaci obce
Želechovice nad Dřevnicí v cykloturistickém průvodci
na kole i pěšky Zlínskem 2 od společnosti BEKRMAPY
za cenu 14 000 Kč bez DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
33. zasedání dne 17. 2. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 33. schůze.
Usnesení 2./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala nabídku pojištění majetku a odpovědnosti od Eurovalley s. r. o. a schválila uzavření pojištění u Allianz pojišťovna ve tříletém režimu pojistné
smlouvy v rámci varianty s limitem živelních rizik ve výši
30 000 000 Kč činí roční pojistné 148 634 Kč.
Usnesení 3./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejvyšší
nabídkové ceny na veřejnou zakázku na prodej dříví
na stojato „Výkup dříví 2019 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Jiří Skládal s.r.o.,
Polichno 124, 763 26 Luhačovice, IČ 04914775 za cenu
323 840 Kč bez DPH.
Usnesení 4./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala požadavky na opravy místních
komunikací a pověřila starostu obce provedením vypracování cenové nabídky u firmy ROADMEDIC s. r. o.
na opravy vybraných komunikací, toto bude projednáno na dalším zasedání rady obce.
Usnesení 5.1./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
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vě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č18, 847/1,761
zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Źelechovice nad Dřevnicí v k. ú. v rámci realizace stavby pod
označením 11010-087798, MIMO_TM9_Z_ZLYZE_OK
mezi CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063 a obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 11 600 Kč.
Usnesení 5.2./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o umístění veřejné
komunikační sítě na pozemku p. č. 18, kde stojí budova
číslo 68 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí v rámci realizace
stavby pod označením 11010-087798, MIMO_TM9_Z_
ZLYZE_OK mezi CETIN a.s., sídlo: Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 a obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094. Obci bude uhrazena náhrada ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 6.1./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

PŘÍSPĚVKY
POSKYTNUTÉ
Z ROZPOČTU OBCE
V ROCE 2019
Z rozpočtu obce se každým rokem poskytuje na základně schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo základě schválených
usneseních ze zasedání rady obce
Želechovice nad Dřevnicí, příspěvek
na činnost s mládeží či na jednorázové akce pořádané místními spolky
a to především na práci s mládeží,
kulturní a sportovní akce na území
naší obce apod. Dále obec poskytuje
finanční dary na základě podaných
žádostí od občanských sdružení,
které se starají o naše zdravotně
handicapované spoluobčany nebo
seniory. Viz přiložená tabulka.

o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Želechovice nad Dřevnicí – Maršovy“,
č. smlouvy 3415/2015, uzavřené dne 3. 3. 2015, předmět nájmu se rozšiřuje o stavbu „Vodovod Želechovice,
ul. Družstevníků“ a stavbu „ZTV Lysá BI, Želechovice
- vodovod, vč. ATS“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. Tovární
41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575.
Usnesení 6.2./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Dohody vlastníků vodovodů
provozně souvisejících „Vodovod Želechovice, ul. Družstevníků“ na pozemcích p. č. 131, 132, 133, 135, 137,
139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 2421 a „ZTV Lysá BI, Želechovice - vodovod, vč. ATS“ na pozemcích p. č. 382/7,
426/1, 430/4, 430/13, 430/14, 456/3, 456/7 a 457/7 vše
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575.
Usnesení 7./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
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Dřevnicí vzala na vědomí žádost Centra pro zdravotně
postižené Zlínského kraje, o. p. s.
Usnesení 8./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním sportovním
klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce „Rakeťák“, termín konání akce
22. 2. 2020 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 9./33RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Oblastnímu spolku ČČK Zlín poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Oblastním spolkem ČČK Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ
00426326 na pořádání jednorázové akce „Veřejná výroční schůze MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí“, termín
konání akce 6. 3. 2020 ve výši 8 000 Kč.

SDH Želechovice

28 000 Kč

SDH Paseky

35 000 Kč

Školní sportovní klub při Základní škole Želechovice

84 954 Kč

Junák-svaz skautů a skautek ČR

25 000 Kč

Český červený kříž
Centrum pro rodinu Vizovice
Český svaz včelařů, o.s.

8 126 Kč
37 000 Kč
13 000 Kč

TJ SOKOL Želechovice nad Dřevnicí

108 256 Kč

SRPŠ při Základní škole Želechovice

10 488 Kč

FK Lužkovice-Želechovice

24 000 Kč

TJ SOKOL Lípa

12 000 Kč

Robinsnky, o.s.

6 000 Kč

PODANÉ RUCE, o.s.

20 000 Kč

RALLY KLUB Paseky o.s.

7 000 Kč

ABAPO s.r.o.

5 000 Kč

SARKANDER o.s.

17 000 Kč

HANDICAP ZLÍN

15 000 Kč

Linka bezpečí
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí p. o.
ZO ČSOP Buchlovice
CELKEM

NEKRMTE NUTRIE, JSOU PŘEMNOŽENÉ
Na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí, zejména v prostorách mostu u pošty, došlo k přemnožení Nutrie říční. Jedná se o velkého vodního hlodavce, který pochází z Jižní Ameriky a do Evropy byl
dovezen za účelem farmového chovu. V případě, že
tento živočich nemá v přírodním prostředí přirozeného predátora, může dojít k jejich nekontrolovanému množení. K jejich přemnožení přispívají i mírné zimy a dostatek potravy. Nutrie je býložravec,
který občas konzumuje živočišnou potravu. Pokud
je jich více, dokážou celé území zdevastovat. U řek
vyhrabávají nory až 15 metrů dlouhé, čímž břehy
ztrácejí stabilitu, což může být také nebezpečné.
Lidé by proto nutrie v žádném případě neměli krmit. Pokud to dělají, mohou se v místě přemnožit
i potkani. Zároveň nutrie přenášejí různé infekční
nemoci, třeba salmonelu nebo leptospirózu. ŽÁDÁME PROTO OBČANY, ABY NUTRIE NEKRMILI A TÍM
NEPŘISPÍVALI K NEKONTROLOVANÉMU MNOŽENÍ
TOHOTO ŠKŮDCE.
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1 000 Kč
65 000 Kč
2 000 Kč
523 824 Kč
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PARKOVÁNÍ NENÍ JEN TAK …
Nelze si nevšimnout, že se za posledních 10
let, kdy se naše obec osamostatnila, se ulice
a především chodníky značně proměnily. Z nevzhledných a často až nebezpečných chodníků
na ulici Osvobození se nedávnou rekonstrukcí
stala komfortní trasa pro pěší, doplněná o nové
vjezdy do přilehlých rodinných domů. Stejně tak
se proměnily i ulice Přílucká, Výpusta a nedávno i východní část ulice 4. května v okolí školy
a dále směrem k Lípě. Výhledově dojde k celkové přeměně centrální historické části obce, k rekonstrukci a doplnění chodníků v ulicích Lysá,
Pod Stráží, Nad Školou, Lipská či vybudování
chodníků na Želechovických Pasekách.
To všechno je dobrá zpráva, ale umíme správně užívat tyto nově vzniklé plochy? Je dobré
si připomenout, že chodníky slouží pro pěší,
vjezdy k zajíždění z vozovky do dvorů, parkovací stání pro parkování aut a není dobré si tyto
prostory zaměňovat. Stávají se totiž případy,
kdy řidiči nechávají svá vozidla na chodnících
a ve vjezdech a neuvědomují si, že tím brání
chodcům v bezpečném průchodu! Například
maminka s kočárkem nebo dítě jdoucí ze školy
se můžou dostat do nebezpečné situace, když
musí obcházet zaparkované vozy po velmi frekventovaných silnicích.
Další problém je takzvané osvojování parkovacích stání k trvalému parkování. Tato stání
jsou totiž primárně určena především pro krátkodobé parkování návštěv obyvatel obce, řemeslníků či různých služeb. Jsou většinou zřizována
na obecních pozemcích a nelze si je jakkoliv přivlastňovat.
Žádáme tedy občany, aby svá auta, pokud možno, parkovali v garážích, případně
ve dvorech svých domů, v žádném případě ne
na chodníku a rovněž, aby neblokovali veřejná
parkovací místa návštěvám a ostatním řidičům,
kteří navštíví naši obec.
Vlastislav Švrček, místostarosta obce

UPOZORŃUJEME OBČANY, ŽE V PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2020 NEBYLY PŘI SVOZU NAČTENY OD NĚKTERÝCH DOMÁCNOSTÍ PYTLE S PLASTEM.
TOTO SI MOHOU OBČANÉ ZKONTROLOVAT NA SVÝCH ODPADOVÝCH ÚČTECH WWW.MOJEODPADKY.CZ . POKUD ZJISTÍTE, ŽE VÁM PYTLE
NEBYLY NAČTENY, DOSTAVTE SE OSOBNĚ NA OBECNÍ ÚŘAD V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ NEBO ZAVOLEJTE NA OBECNÍ ÚŘAD NA TEL.:
775 569 118, REFERENTKA VÁM CHYBĚJÍCÍ SVEZENÉ PYTLE DOPLNÍ DO SYSTÉMU. STARŠÍM OBČANŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST KONTROLY,
PROTOŽE NAMAJÍ INTERNET, ROVNĚŽ ÚČET OCHOTNĚ ZKONTROLUJEME A PŘÍPADNĚ DOPLNÍME.
OÚ

SPLATNOSTI A VÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2020
Od 1. února 2020 se vybírají na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí v úřední dny a hodiny místní poplatky.
Splatnost poplatků je stanovena do 30. dubna 2020.
Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč / osobu, dle schválené OZV č. 1/2019. NOVĚ bude poskytnuta úleva z poplatku, a to poplatníkům
s trvalým pobytem v obci, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému. U motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství vzniká nárok na úlevu na základě získaných ekobodů, přičemž hodnota jednoho ekobodu byla OZV č. 1/2019 stanovena na 10 Kč.
Celková maximální možná úleva činí 30 % z výše poplatku stanoveného, tzn. nejvíce 150 Kč. Výši úlevy občané již vidí na svých odpadových
účtech na www.mojeodpadky.cz. Do odpadového úču se mohou přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů LOGIN, HESLO, které naleznou na archu s čárovými kódy. Archy se štítky občané obdrželi při platbě poplatku v roce 2019. Pokud
občané přihlašovací údaje ztratili, získají je na vyžádání na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.
Dále budeme vybírat poplatek za komunální odpad od fyzických osob vlastnících na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, a to ve výši 500 Kč / objekt, tady úleva není uplatňována.
Poplatek za psa 1 pes / 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 150 Kč.
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OPĚT NA TÉMA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V OBCI
Na stránkách obecního zpravodaje se již několikrát
objevil článek na téma udržování čistoty a pořádku
na stanovišti u obchodu Jednota v Želechovicích nad
Dřevnicí, na tomto místě je neustále tvořena černá
skládka. Černá skládka vzniká již tím, že je odpad uložen
mimo přistavenou nádobu. Nejvíce se to projevuje zejména po víkendech. Techničtí pracovníci obce od nich
každý týden odváží poměrně velké množství odpadu,
který je zde nesprávně uložen, ať už jsou to např. staré
el. zařízení, koberce, překližky apod. - viz. foto. Jedná se
převážně o odpad, který se v obci sváží při tzv. svozových sobotách, které jsou v letošním roce stanoveny
na 11. dubna, 6. června, 5. září a 7. listopadu. Nezřídka
se zde dokonce objevují pytle se směsným komunálním odpadem nebo pytle s plasty či papírem.
Všechny jmenované případy jsou nelegálním uložením odpadu a viníkovi hrozí pokuta až ve výši 50
tisíc korun, v případě fyzické osoby, pakliže se jedná
o firmu, která zde ukládá odpad, je možné uložit pokutu až 100 tisíc korun.
„Sběrné místo u Jednoty v Želechovicích nad Dřevnicí zřejmě poskytuje pocit anonymity, a proto se vedení obce rozhodlo do tohoto prostoru instalovat kameru“, říká starosta Michal Špendlík a dodává, „Vůbec
nerozumím tomu, že má ještě někdo potřebu vozit pytle s odpadem na sběrná místa. Vždyť přece každý občan má tolik možností jak odpad zlikvidovat bez vytváření černých skládek. Svážíme plasty i papír od domů,
rozdali jsme kompostéry na bioodpad, vybavili sběrná
místa, organizujeme svozy objemného i nebezpečného odpadu… Podmínky jsme vytvořili nadstandardní.
A přesto stále někdo není ochoten respektovat, že si
nechceme v obci dělat nepořádek, bohužel tedy nadešel čas k restrikcím. Již nějakou dobu riziková místa
monitorujeme a máme informace o osobách, které zde
odpad nelegálně ukládají. V první fázi viníky vyzveme
k úklidu celého prostranství a v opakovaných případech nebudeme váhat udělit pokutu.“
Dalším velmi podobným místem je kontejnerové stání na Pasekách u „Kněžského mostu“ v odbočce na Maršovy. Toto místo se vedení obce rozhodlo zrušit úplně,
k dalšímu zrušení svozového místa došlo na Pasekách
i u „Eposu“. Nové kapacitní nádoby na tříděný odpad
sklo a kov, jsou umístěny u silnice do Vidov před „Ševčíkovým“. Pokud budou mít občané potřebu uložit plast
a papír, aniž by využili pravidelného svozu od domů
v pytlích, tak zůstávají zachovány zvony před Jednotou
v Želechovicích nad Dřevnicí. Nově jsme na parkovišti
za školní kuchyní v ulici Nad Školou nainstalovali zvony
na plast, papír a sklo pro obyvatele žijící v této lokalitě.
Směsný odpad z rekreačních objektů mohou vlastníci chat a chalup odkládat do dvou černých 1100l
kontejnerů, které jsou umístěny na Výpustě za autobusovou zastávkou směrem na Paseky.
Ve zpravodaji č. 5 /2019 jsme psali o udržování čistoty na veřejném prostranství v blízkosti kontejnerů. Velmi často se objevují ve velkoobjemových kontejnerech
na bio odpad plastové pytle s různým odpadem, žádali
jsme občany, aby bio odpad do těchto kontejnerů vhazovali volně bez obalů a hlavně takový, který do těchto
kontejnerů patří /např. listí, tráva, ořezané větve stromů,
keřů, použité vánoční stromky/. Na konci ledna 2020
v době úklidu vánočních stromků někdo do bio kontejneru vhodil vánoční stromek i s ozdobami viz. foto.
NOVĚ KONTEJNER NA JEDLÉ TUKY, ŠEDÉ KONTEJNERY /ZVONY/ NA KOVOVÝ ODPAD
Na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u Jednoty v Želechovicích nad Dřevnicí byl přidán kontejner
(popelnice 120 litrů černé barvy s oranžovým víkem)
na jedlé oleje a tuky. Oleje se do kontejneru vkládají
pouze v dobře uzavřených průhledných PET lahvích
o objemu 1-5 litrů. Nově jsme po obci rozmístili dva
kontejnery /zvony/ šedé barvy na kovový odpad. Jeden
stojí u Jednoty v Želechovicích nad Dřevnicí a druhý je
na Pasekách u „Ševčíků“, kde je společně i zvon na sklo.
U Jednoty v Želechovicích nad Dřevnicí jsou dva kontejnery na použité oblečení, druhý zde byl přivezen
od „Kněžského mostu“.
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VI. OBECNÍ PLES SOBOTA 1. ÚNORA 2020

V sobotu 1. února 2020 se konal na sokolovně
v Želechovicích nad Dřevnicí tradiční VI. Obecní
ples. K tanci a poslechu zahrála skupina Kosovci.
Vystoupil Taneční klub Fortuna Zlín, který je jedním z nejúspěšnějších juniorských tanečních klubů v České republice. Je jedenáctinásobným Mistrem ČR a jeho páry stály více než 40 x na stupních
vítězů Mistrovství České republiky. S ukázkami
standardních tanců se nám představil taneční pár
Mezinárodní třídy, několikanásobný Mistr České
republiky v družstvech, čtvrtfinalista Mistrovství
České republiky v kategorii dospělých Matyáš
Paulík – Veronika Wolfová. Jejich první ukázkou
byl waltz následovalo tango, valčík, slowfoxtrot
a quickstep. Tradičně vystoupilo taneční studio
EVANS pod vedením Evy Stodůlkové Nejedlé ze
Zlína. Tancují pro radost a věnují se muzikálům,
jazzu, stepování, modernímu tanci.... Letos předvedly dvě nová taneční vystoupení Tango vražedkyň z muzikálu "Chicago" a Step na skladbu
"Sing, Sing, Sing" BY BENNY GOODMAN. Obojí
vystoupení sklidilo velký úspěch. Pak už následovala volná zábava. Do bohaté plesové tomboly,
která byla letos vyprodána již po dvaadvacáté
hodině, přispěli - Obec Želechovice nad Dřevnicí,
Myslivecký spolek Želechovice nad Dřevnicí, PILA
Pešl s. r. o., KKS s. r. o., KKS Servis s. r. o., SVUNDZI
CZ s. r. o., RONELT, Vlastislav Švrček, JUDr. Pavla
Paprčková, Peadr. Alena Gajdůšková, UV Servisní
Lípa, Alitron CZ s.r.o., Luděk Vajdák, Miroslav Dolina, manželé Svobodovi, Restaurace U Vágnerů,
Agro Smetana s. r. o., obchod u Pekařů Želechovice nad Dřevnicí, SVIJANY a.s., Epos spol. s r.o.,
paní Novotná, MUDr. J. Červenka, Český červený
kříž Želechovice nad Dřevnicí, Český červený kříž
Zlín, Autoservis Hlaváč, Autoservis Pekař, paní
Matouchová, GEMINI Zlín, Fastav Zlín, Zahradní
centrum Želechovice nad Dřevnicí, LUKROM spol.
s r. o., Lékárna Želechovice nad Dřevnicí, Gienger
spol s r.o., Unimarco a. s., Pavel Ševčík, Vinotéka
Špendlík Želechovice nad Dřevnicí, Café Myslivna
Luhačovice, Pavel Hurta. Hlavní výhrou v tombole byla jako každý rok televize. Poděkování patří
štědrému výherci, ten hlavní výhru věnoval žákům Základní školy a Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí. Děkujeme organizátorům plesu,
napomohli tomu, že jsme se mohli pobavit a příjemně prožít sobotní večer. Za rok 5. 2. 2021 se
budeme těšit na již VII. Obecní ples.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

NOVÁ KNIHA
JANA ZEŤKA

O víkendu 4. - 5. 1. 2020 proběhla i v naší obci Želechovice nad Dřevnicí Tříkrálová sbírka. Letos byla
vybrána částka 64 535 Kč. Děkujeme všem koledníkům v jedenácti skupinkách, které obešly celé Želechovice nad Dřevnicí a za zapojení do největší sbírky v naší zemi. Zároveň děkujeme všem dárcům, za
ochotu pomáhat lidem v nouzi.

V závěru roku 2020 se ke čtenářům dostává
kniha Jana Zeťka Oštrléze aneb Pozdní sklizeň,
třicet osm příběhů, jež se udály v okolí Vizovic,
Slušovic a Zlína. Z těchto míst se některé děje
rozbíhají dále do světa, časový rámec představuje především 20. století a začátek věku následujícího.
Práci obohacují barevné ilustrace malíře Oldřicha Krajíčka.
Svatava Kučíková

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK SENIOŘI V ŽELECHOVICÍCH NAD
Stejně jako v přechozích letech, i letos bych chtěla poděkovat občanům za sběr
plastových víček pro Kristýnku Petříkovou ze Štípy. Dívenka je kvůli dětské mozko- DŘEVNICÍ NA PASEKÁCH
vé obrně od dětství odkázána na invalidní vozík. Výnos z výkupu víček pak slouží
k hrazení rehabilitace a některých zdravotních pomůcek, které nejsou placeny ze
zdravotního pojištění. Jsem ráda, že řada z vás se zamyslí při třídění odpadu, nejste
bezohlední, dáte si tu práci a víčka odnesete na sběrné místo. Pomůžete tak této
jedenadvacetileté slečně alespoň k částečnému zlepšení zvládání životních potřeb.
A že si toho rodina považuje, dokládá i dopis, ve kterém je nám tlumočeno poděkování od maminky této dívky.
Sběr víček celoročně probíhá ve spolupráci s Obecním úřadem v Želechovicích
nad Dřevnicí, Základní školou tamtéž a Oblastním spolkem ČČK Zlín. A kolik se podařilo v roce 2019 nasbírat víček? Bylo to krásných 219 kg. Kdo ještě neví, kde jsou
sběrná místa, připomínám, že jsou v přízemí Obecního úřadu v Želechovicích nad
Dřevnicí a místní základní škole.
Tak sbírejme prosím i nadále. Je to pro dobrou věc, nic nás to nestojí. A navíc
z toho můžeme mít hřejivý pocit, že pomůžeme druhému.
Bc. Pavlína Novotná,
předsedkyně MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí

Vážení spoluobčané,
pár postřehů z našeho klubu seniorů za minulé období roku 2019.
- V lednu jsme navštívili Festival čokolády ve Zlíně, trvá to 3 dny ve sportovní
hale. To bylo dobrot i čokoládové pivo!
- V dubnu úklidová brigáda, jak v klubu, tak kolem něj.
- Písničkové odpoledne se ženami z Tlumačova.
- Masáže krční páteře, kloubů, to k nám přijede Helena Hurtová.
- První zájezd do Valtic + levandulová plantáž + muzeum kraslic.
- Návštěva u Robinsonek na Pasekách, jednalo se o setkání starousedlíků s harmonikou.
- Přes léto si zajdeme na „Výletiště“ u hasičů, posezení při pivečku a hlavně se tam
sejdeme se sousedy.
- Druhý zájezd na „Liptálské slavnosti“ Jednalo se o 50. setkání různých tanečníků
a hudebníků. To je zajímavé, že když se sejdou hudebníci nemusí umět ani cizí
jazyk a všichni si rozumí.
- Na „Den seniorů“ jsme navštívili hotel Moskva ve Zlíně, sešli se zde členové různých klubů na posezení s tanečkem a tombolou. Na této akci probíhá soutěž „O
nejlepší babičku“.
- V prosinci „Vánoční schůze“ s občerstvením a na konci roku písničky od našich
babiček z Tlumačova.
I když nás rapidně ubývá, nohy i klouby bolí, přesto se snažíme, aby klub seniorů nezanikl a my ho předaly další generaci. O toto se starají tři ženy: paní Božena Patáková, paní Ludmila Pospíšilová a paní Alena Hrnčiříková. Za finanční
podporu patří poděkování obci Želechovice nad Dřevnicí, dále panu Rostislavu
Hanzlíkovi a paní Aleně Gajdůškové.
Vážení přátelé, dělejte si každý den malé radosti, ať nás těší svět a nemusíme
se setkávat jen u pana doktora Škubala v ordinaci.
To Vám vzkazuje Božena Patáková z klubu seniorů.

OBECNÍ KNIHOVNA ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Během roku průběžně pořizujeme nové knihy, seznam najdete na adrese www.zelechovicenaddrevnicici.knihovna.info v sekci katalog – novinky od data.
Snažíme se nově pořídit do naší obecní knihovny zajímavé tituly, které jsou na českém knižním trhu pro dospělé i děti. Např.: Kronika mého života, Rebelka,
Adamův pád, Dcery nové doby, Žít jako single, Dharmoví tuláci, To nejlepší v nás, Krkonoše známé i neznámé, Mateřství I. a II. díl aj. Pokud se chcete přihlásit
do řad čtenářů, budeme se těšit na Vaši návštěvu. Půjčovní doba knihovny je každý čtvrtek od 14 – 18 hodin.
Miroslava Borovičková – obecní knihovnice
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KLUB MAMINEK RANÍČEK MÁ NOVÉ POSTORY!
Klub maminek, který v místní obci funguje už několik let
probíhal tradičně v prostorách ZŠ. Začátkem roku se naskytla
nová možnost, kde by mohlo setkávání maminek s dětmi probíhat. Budova bývalé MŠ v Želechovicích obsahovala nevyužitou místnost, která byla pro Raníček přímo stvořená. Stačil
jeden den práce a mnoho šikovných rukou a všechno bylo připraveno k novému začátku. První zahajovací lekce se konala
první týden v únoru a všem se nové prostory velmi líbí.
Den a čas setkávání zůstal beze změn tj. každou středu
dopoledne (9:30-10:30). Děkujeme obci za podporu tohoto
klubíku :-)
Markéta Krajčová

DĚTSKÝ KARNEVAL 2020
V sobotu 15.2.2020 se konal dětský karneval. Tentokrát nesl název: Království pohádek. Sál hasičské zbrojnice se proměnil
v království. Karneval propukl ve 14:00 a
přilákal přes 50 dětí s rodinami. Děti se
přestrojily do originálních kostýmů. Po
celé odpoledne se jim plně věnovaly po-

hádkové postavy např. Olaf a princezna
Elsa nebo královský kašpárek. Bufet letos
ovládlo trio čertic, kterých se děti lehce
bály. Pro děti byly připravené nejrůznější
úkoly. Nechyběly pro ně sladké odměny
a kromě toho si s sebou domů odnesly i
bublifuk nebo pastelky. Velkým překva-

pením bylo malování na obličej. A když
se zrovna nesoutěžilo, tak se tančilo! Bylo
neskutečné, kolik energie děti měly. Opět
jsme si to všichni náramně užili a těšíme
se na další rok! Přijďte zas!
Markéta Krajčová

12

01

2020

SKAUTSKÉ OKÉNKO
A máme tu další nový rok 2020.
Skauti se opět schází po družinkách a věnují se hraní stolních
her, lehkým sportovním aktivitám
(Bobříci měli Zimní Olympiádu) či
chodí na malé výlety do okolí. Letošní zima nepřeje zimním radovánkám, a tak boby, sáně i brusle
odpočívají v garážích a skříních.
Snad se zima ještě dostaví.
Choroš se svou družinou Brontosaurů krásně upravil interiér naší
klubovny, provedl i generální úklid.
Moc mu touto cestou děkujeme.
Nicméně skauti plánují akce
na jaro:
21.3.2020 - Otvírání studánek
4.4.2020 - Úklid Dřevice a Obůrku
24.4.2020 - Táborák na počest sv.
Jiří (skautský patron)
A pomalounku naše družiny
spřádají plány k výpravám, ať už
víkendovka na chatě nebo puťák
přírodou.
Přejeme krásný zbytek zimy, aspoň trochu sněhu a ledu :-)
Za skautské vedoucí Hela
PLACENÁ INZERCE

ŽELECHOVICKÝ
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ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zimní měsíce jsme prožili ve znamení divadelních
představení, karnevalu, her na řemesla a povolání
s návštěvou místní pekárny, kde děti přinesly vlastnoručně vyrobené koláče z papíru.
Divadelní pohádka o Pyšné princezně v MDZ se
dětem velmi líbila. Pro naše nejmenší to byl první
výlet ze školky autobusem, který jsme za pár dní
zopakovali návštěvou Malé scény ve Zlíně. Zde jsme
zhlédli představení Krejčíka Honzy plné písniček
a humoru.
V lednu jsme také prováděli pedagogickou diagnostiku dětí, která patří mezi základní činnosti učitelky. Je to vědní disciplína a její počátky datujeme
od 60. let 20. století v souvislosti s rozvojem pedagogického poradenství. Pedagogická diagnostika je
nedílnou součástí složitého výchovně vzdělávacího
procesu s cílem určit současný stav, tedy stanovit diagnózu, přičemž diagnóza je hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně dítěte. Také je třeba uvést rozdíl mezi diagnostikováním a diagnostikou, přičemž
diagnostika je teoretická oblast a diagnostikování je
oblast praktická.
U dětí se diagnostikuje jemná i hrubá motorika,
grafomotorika, kresba, zrakové a sluchové vnímání,
paměť, orientace v prostoru a čase, řeč a komunikační dovednosti, matematické představy, sociální dovednosti, lateralita a sebeobsluha.
Sledují se a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, výsledky evaluace se samostatně
uplatňují v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání. Mateřská
škola se snaží všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost dítěte, a to
nejen jeho poznávací stránku, ale připravuje dítě i po stránce psychické, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo
úzkosti z nového prostředí. Děti by si měly odnášet příznivý postoj
k učení i ke škole.
Petra Slováčková, učitelka MŠ
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PLES ŠKOL SE OPRAVDU VYDAŘIL!
nitou nabídku baru
a bufetu – guláš a řízek
se salátem chutnaly
skvěle!
Bohatá
tombola,
vystavená po celý večer v předsálí, lákala
ke koupi lístků, které
zmizely během chvilky. V půlnočním sloso-

V sobotu 8. února 2020 se v Kulturním domě
ve Vizovicích uskutečnil již druhý ples škol – Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích
nad Dřevnicí a Základní umělecké školy Morava.
Slavnostní atmosféru zahájila nádherná polonéza v podání žáků 9. ročníku, kteří byli ve společenském oblečení téměř k nepoznání. Společný
tanec s rodiči mnohé dojal k slzám.
Večerem skvěle provázeli Ludmila Němcová
s Ivem Thurnerem. O hudební vystoupení a doprovod se postarali žáci, absolventi a učitelé Základní umělecké školy Morava. Milovníky folkloru potěšila cimbálová muzika Cyril. Atraktivní
taneční vystoupení příjemně krátilo čas mezi
tanci. Sdružení rodičů a přátel školy se společně
se školní kuchyní postaraly o pestrou a rozma-

vání se snad dostalo i na ty, kteří dosud nic nevyhráli. Lahvinka dobrého vína či lístky do Golden
Apple Cinema a restaurace U Vágnerů jim určitě
zlepšily náladu.
Poděkování si jistě zaslouží všichni, kteří se
na přípravě a průběhu plesu podíleli – vedení,
zaměstnanci a žáci škol, vedení obce, nadaní
muzikanti, vtipní moderátoři, štědří sponzoři
i obětaví rodiče. Všem patří velké díky s přáním,
aby jim takové nadšení vydrželo i do dalších let!
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Jako každoročně jsme navštěvovali Plaveckou
školu Zlín, kde se nám věnovali zkušení trenéři. Nejlepší plavci ze třetího ročníku se mohou těšit na tradiční plavecké závody Stříbrný věnec, které se konají
v červnu.

PLESÍČEK VE II.B
Plesová nálada se dostala i mezi žáky z II.B. Paní
učitelka byla natolik pohlcena přípravou na ples
školy, že se rozhodla vnést slavnostní náladu i mezi
své žáky. Děvčata přišla v krásných šatech, chlapci
si oblékli košile, ozdobili se kravatou nebo motýlkem. Takto krásně nastrojené děti se učily základům
společenského chování a tance. Užily si tancování
mazurky, polky a disko tance. V hodinách si mohly
„vydělat“ peníze na koupi tomboly. Nechybělo ani
kulturní zpestření v podobě hry kankánu na klávesy.
Všichni si netradiční den užili a tato předpříprava se
jistě projeví, třeba na nejbližším karnevalu.
PROJEKTOVÁ NÁVŠTĚVA V BARI
V rámci projektu Erasmus + jsme v lednu navštívili základní školu v italském městě Bari. Žáci vyšších
ročníků nás provázeli po celé škole a bez obtíží byli
schopni zodpovědět naše všetečné dotazy. Nahlédnutím do učeben a výuky jsme měli možnost porovnávat podmínky pro výuku u nás a v této škole.
Učitelé i žáci byli velmi vstřícní a přátelští.
Tématem setkání byly Seriózní hry a gamifikace.
Absolvovali jsme přednášku na toto téma vedenou

prof. Flavií Giannoli. V rámci prezentací jednotlivých
zemí jsme načerpali inspiraci, jak začleňovat moderní technologie do výuky a jaké hry jsou vhodné pro
využití ve vyučování.
Úkolem setkání také bylo vybrat logo projektu.
V závěrečném hlasování se rozhodovalo mezi logem
z Česka a Portugalska. Ve finále zvítězilo portugalské.
Součástí pobytu bylo i poznávání místních reálií.
Navštívili jsme malebná přímořská městečka Polignano a Alberobello, prohlédli si historickou část
města Bari. Díky našim hostitelům jsme ochutnali
tradiční italské pokrmy.
Další setkání zemí zapojených do tohoto projektu
se uskuteční v naší škole od 17.3.2020 do 19.3.2020.
Tématem je Robotika.
PLAVECKÝ VÝCVIK
Žáci 2. a 3. ročníku mají do předmětu tělesná výuka zařazen plavecký výcvik. Domníváme se, že plavání přináší dětem samá pozitiva – pohyb ve vodě je
zábava, učí se základům plaveckých stylů, základům
bezpečného chování ve vodě, nenásilně jsou posilovány všechny svalové skupiny, děti se otužují a poznávají i v jiném prostředí.

LYŽAŘSKÝ KURZ 10. – 14. 2. 2020
V pondělí 10. 2. odjelo na lyžařský kurz (LVK) 53
dětí, což je velmi solidní počet účastníků. I tentokrát
se konal lyžařský kurz v horském středisku Kasárna
v Beskydech, kde bylo 40 cm přírodního sněhu. Lyžaři byli ubytováni v rodinném hotelu Fran v pokojích
se sociálním zařízením. Přímo v tomto hotelu se nachází také sauna a bazén, které jsme využívali každý
den. Díky skvělé vybavenosti tohoto hotelu jsme
měli stoprocentní sportovní vyžití. K dispozici jsme
měli útulnou jídelnu a příjemnou společenskou
místnost, kde jsme trávili společné večery se zajímavým programem. Služby tohoto hotelu a skvělý
personál vytvořili dokonalé zázemí pro náš lyžařský
kurz.
Lyžaři byli rozděleni do šesti družstev – žlutí, oranžoví, světle modří, zelení, červení a „snowboarďáci“.
Družstva byla vedena zkušenými instruktory a využívala při výuce lyžování dva lyžařské svahy s pomou.
Byla tam také cvičná poma a cvičný jezdící pás pro
úplné začátečníky.
V úterý dopoledne jsme absolvovali krátkou pěší
vycházku ve středisku Kasárna s koulovacími aktivitami, protože větrné podmínky nám nedovolily
lyžovat na sjezdovce. Odpoledne jsme už opět vyrazili na sjezdovky v plném počtu. Ve čtvrtek dopoledne jsme si zopakovali všechny dovednosti a zna-
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mu se na 1. místě umístilo družstvo Mladcové před
týmem Příluk. Bronzovou medaili obdržely žákyně FC FASTAV Zlín a na dalších místech se umístilo
družstvo Březolup a pořádající Školní sportovní klub
Želechovice.
Organizátoři udělili také individuální ceny.
Nejlepším brankářem byl vybrán Václav Pospíšil
z Mladcové, nejlepší hráčkou se stala Kája Průchová z týmu žákyň FC FASTAV Zlín a titul nejlepšího střelce si 6 brankami zasloužil Tomáš Medek
z družstva Příluk.
Za přípravu turnaje si zaslouží poděkování Školní sportovní klub Želechovice, jmenovitě Michaela
Bařinová a Karel Dolina. K hladkému průběhu přispěli rozhodčí Zuzana Navrátilová a David Eichner.
Děkujeme za podporu také rodičům Honzíka Plachého – manželům Plachým a obci Želechovice
nad Dřevnicí.
Panu Pantálkovi, panu Januškovi a FC Fastavu Zlín
patří poděkování za dárky pro děti.
Autor článku: Ing. František Brachtl
losti a odpoledne se uskutečnily
závěrečné tradiční závody. Trať
byla postavena na široké bezpečné sjezdovce a téměř všichni
závodníci tuto trať zvládli projet. Večer jsme žáky seznámili
s výsledky závodů, udělili medaile, diplomy a rozdali sladké
odměny. Závěrečný večerní
program opět probíhal ve skvělé atmosféře, vyhodnotili jsme
si celý lyžařský kurz, následoval
karneval a velmi zábavné hry.
V pátek jsme ještě celé dopoledne s nadšením lyžovali, protože bylo hezké počasí. Poté jsme
se pěšky přesunuli k autobusu
do Podťatého a odjeli jsme
domů.
Mgr. Radka Stodůlková, PaedDr. Jaromír Macík, Mgr. Kateřina
Bažantová, Michaela Bařinová
a mladí instruktoři Štěpán Stodůlka a Martin Zapletal
TRADICE MEMORIÁLU HONZÍKA PLACHÉHO OBNOVENA
V sobotu 1. února se v tělocvičně Základní školy
Želechovice uskutečnil 24. ročník Memoriálu Honzíka Plachého. Tento tradiční turnaj se uskutečnil znovu po dvouleté odmlce.
Jeho organizaci zaštítil Školní sportovní klub při

Jednodenní lyžařský zájezd 31.1.
2020 - parádní lyžování si užily naši
žáci v době pololetních prázdnin
na Trojáku

zdejší základní škole. Turnaje se zúčastnilo pět týmů
z okolí, které se utkaly systémem každý s každým
a poprvé v historii se turnaje zúčastnil tým dívek.
Po zajímavém průběhu muselo o vítězi rozhodnout
až pomocné kritérium – vzájemný zápas, díky které-

KRAJSKÝ PŘEBOR V BADMINTONU – SOUTĚŽ
DRUŽSTEV
Druhé místo krajského přeboru v badmintonu
družstev vybojovali žáci naší školy. Turnaj je soutěží
smíšených družstev dívek a chlapců. Jedno utkání se
hraje na 5 zápasů: dvouhra chlapci, dvouhra dívky,
čtyřhra chlapci, čtyřhra dívky, smíšená čtyřhra. Naši
školu reprezentovali tito žáci: Petr Ondra, Pavel Maštalíř, Kristýna Žáčková, Barbora Tichá, Vojtěch Babík,
Ondřej Tichý, Veronika Goláňová, Šárka Zichová. Gratulujeme!
Vedoucí družstva: Bronislava Babíková
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V lednu prožily velký úspěch cimbálové muziky ZUŠ Morava, když byly přizvány k projektu Českého rozhlasu Brno „Na živú notečku“.
Ve středu 29. ledna 2020 v restauraci U Staňků ve Zlíně – Kostelci natáčela v živém vysílání Cimbálová muzika Baňa, Moravěnka, Kuráž a Kašavská gajdošská muzika. Vystoupení moderoval Jiří Kokmotos. Kdo nemohl být u toho, má možnost shlédnout folklorní pořad ze záznamu
na internetovém portálu Youtube (Koncerty Českého rozhlasu).
Odlišný žánr v podání žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Morava zazněl v sobotu 8. února 2020 v Domě kultury ve Vizovicích. Konal se zde Ples
škol ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí a ZUŠ Morava. O hudební doprovod se postaral Taneční orchestr Brazil, Soubor písní a tanců Zlíňák
a Young Moravia Jazzband. Zdejší folklorní tradice se ale
nezapřely a své příznivce si našla i Cimbálová muzika
Cyril pod vedením Dominiky Machalíčkové. Ta nejenže
vítala návštěvníky v předsálí, ale měla plné ruce práce
během celého večera.
Všechny mladé příznivce umění zveme na Letní
múzický tábor, který pořádá Společnost přátel ZUŠ
Morava od 30. 6. 2020 do 8. 7. 2020 v rekreačním středisku Revika Vizovice. Přihlásit se mohou holky a kluci
ve věku od 6 do 16 let. Během 9. ročníku našeho letního uměleckého setkání si zahrajeme na muzikálové herce! Bližší informace získáte na webové adrese:
https://spolek.zusmorava.cz

2020

ZPRAVODAJ

01

19

TJ SOKOL
AKTUALITY Z DĚTSKÉHO BADMINTONOVÉHO ODDÍLU PŘI TJ SOKOL ŽELECHOVICE
Od posledního článku se v našem badmintonovém
oddílu se událo plno novinek.
Rád bych tedy vyzdvihnul alespoň ty momenty, které
považuji z mého pohledu za nejdůležitější.
Jako první musím napsat, že rosteme a zlepšujeme
se! Z badmintonového kroužku už se stává skutečně
oddíl, kde má každý člen svojí roli. V širokém spektru
typů dětí se nám více a více profilují rození závodníci,
kteří rádi jezdí na turnaje a troufají si měřit síly na turnajích např. v Ostravě, Brně nebo Skalici (SK), s konkurencí
z větších oddílů s delší tradicí nebo s hráči z Polska či
Slovenska.
Nad rámec už tradičních regionálních turnajových
okruhů pro žactvo jako je Rakeťák, Yonex Kids nebo Zlín
badminton Cup, kde sbíráme řadu medailí ve všech kategoriích, našim nejlepším hráčům zařazujeme do turnajového plánu i bodované turnaje GrandPrix organizované ČBaS pro registrované hráče.
Zde, upřímně, ještě musí sbírat zkušenosti než se
prosadí na “bednu”, ale vidím solidní základ v systematickém zvyšování jejich herní úrovně.
Nesporným přínosem GP turnajů, kde se hrají i párové disciplíny, je také sehrávání se na kurtu se spoluhráči,
také z jiných oddílů. Z dosavadní rivality mezi silnými
protihráči se může najednou vyvrbit pevné spoluhráčské pouto.
Jsem velmi rád, že i nadále, ve spolupráci ze ZŠ Želechovice a partnerským oddílem ve Vsetíně, držíme
tradici místní turnajové série Rakeťák pro děti od <9 let
až 15+.
Tento turnaj probouzí u začínajících dětí touhu po vítězství, bojovnost, nadšení do dalších turnajů a snad
i do poctivých tréninků. Když se ohlédnu zpětně na dřívější ročníky, kdy se ještě objevovaly na kurtu někdy

i slzy, musím potvrdit, že děti se otrkávají, učí se ovládat
své emoce, fandí si navzájem a budují si respekt k soupeřům.
Důležitým momentem je zapojení starších dorostenců i do soutěže dospělých. Tím potvrzují, že mají o sport
dlouhodobý zájem a sami chtějí růst. Jirka Janšta byl zapsán na soupisku ligového družstva dospělých U. Hradiště a dává základ generaci, která jednou bude moci dále
trénovat mladší ročníky v našem oddílu.
Pro udržitelnost oddílu musíme pěstovat nasbírané
know-how a předávat ho dále.
Díky dotacím Sokola a navýšeným příspěvkům od rodičů se nám daří vyrovnaně hospodařit s financemi,
přičemž můžeme dětem
pořídit i kvalitní péřové
míče.
Cit na „péřáky“ je pro
mladé
badmintonisty důležitý při vstupu
do oficiálních soutěží,
kde má tento míč přednost.
TJ Sokol navíc podporuje účast svých hráčů
na turnajích proplácením startovného. Velmi
kvituji i širší nasazení
rodičů dětí, především
pokud jde o logistické
zajištění výjezdů na turnaje.
V letošním roce budeme pokračovat v náboru
nových dětí a propagaci
našeho oddílu. Pokud
nám finanční situace do-

volí, zúčastníme se dalších turnajů, zorganizujeme další
soustředění se závodními hráči.
Naše aktivity lze sledovat na nově vytvořené facebookové stránce:
https://www.facebook.com/badmintonzelechovice/
Za trenéry badmintonu plno nových zážitků při badmintonu v letošním roce!
Marian Šimo

Co dodat? Jen velké díky těmto obětavým trenérům, vedoucím a popřát hodně úspěchů naším dětem.
TJ Sokol Želechovice Jan Dřevojánek
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HASIČI ŽELECHOVICE

Mladí hasiči
Závěr roku 2019 jsme se rozhodli strávit
lehce netradičně, a tak jsme uspořádali společné přespání na zbrojnici.
V pátek 20. prosince 2019 se nás sešla hromada. Program byl samozřejmě nejen pro ty
přespávající, ale pro všechny, kteří měli čas
a chuť se s námi rozloučit s rokem 2019 a užít
si trošku zábavy mezi vrstevníky. Zahráli jsme
si spoustu her, od deskových po ty pohybové
a nechyběly ani ty, které vyžadovaly větší soustředění a zamyšlení se. Přestávku mezi vším
dováděním nám poskytla večeře v podobě
pizzy. Večer se pak nesl ve stejném duchu
jako odpoledne, jen nás postupně ubývalo.
I tak do rána zůstalo 10 dětí. Po probuzení
proběhla ranní hygiena a rozcvička na čerstvém vzduchu, kterou si děti vedly samy. Společně jsme si dali snídani a než se všichni zase
rozutekli domů, užili jsme si ještě pár společných chvil, popřáli si hezké Vánoce a bohatého Ježíška.

A co nás čeká
v nejbližší době?
Kromě soutěží v uzlování, kterých je
letos nespočet, se
chystáme na exkurzi do nových prostor HZS Zlínského
kraje.
S příchodem jara
začneme opět trávit více času venku,
což zajisté všichni uvítáme. Přece
jen tahání hadic
a návraty domů
v
promočených
teplácích a s koleny od bahna jsou
mnohem zábavnější, minimálně pro děti.
Další velkou akcí, kterou chystáme, bude
DĚTSKÝ DEN na Střelnici, který se uskuteční v sobotu 30. května 2020. Těšit se můžete
na spoustu zajímavých atrakcí. Nebude chybět například skákací hrad, ukázka agility či
letadlo se sladkostmi.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
Hasičská zabijačka
První velkou akcí v novém roce je pokaždé zabijačka, která se koná v prostorách naší
zbrojnice. Ani letos tato událost nemohla
v našem kalendáři chybět. Pro ty z nás, kteří mají tyto pochoutky rádi, začala práce již
v pátek 17. ledna. Vařili jsme kroupy, krájeli
cibuli, loupali česnek a chystali další potřebné
věci. V sobotu ráno to vypuklo. Jakmile jsme
dali pašíkovi poslední sbohem, pustili jsme se
s radostí do přípravy zabijačkových pochutin
pod vedením našeho velitele, což trvalo až

do setmění. Poté již následovala volná zábava. V neděli jsme se sešli, abychom uklidili
a odnesli si domů malou výslužku.
Lyžování na Kyčerce
Víkend 14. - 16. února 2020 patřil lyžování
v areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích. I když letos pořádná zima vůbec nebyla
a v Želechovicích panovaly spíše dubnové
teploty, tak my jsme si na Kyčerce prosluněné
lyžování parádně užili. Kdo v těchto zimních
sportech nenašel zalíbení, jistě nepohrdnul
odpočinku v okolí sjezdovky v této krásné
krajině.
Výjezdová jednotka
Ještě jsme se nestihli ani pořádně porozhlédnout v novém roce a už tu byl první
výjezd. Ve čtvrtek 9. ledna jsme byli kolem
sedmé hodiny večerní přivoláni k požáru
kompostéru u rodinného domu. Protože nešlo o nic velkého, byli jsme nakonec poslání
zpět na základnu.
V pondělí 10. února se přes Českou republiku přehnala bouře Sabine. Naštěstí nenapáchala až takové škody, jak se původně
předpokládalo. Ovšem my jsme byli v pohotovosti. A vyplatilo se. V 9 hodin ráno jsme obdrželi zprávu, že v Zeleném údolí se nachází
spadlý strom. Po příjezdu na místo jsme pomocí motorové pily strom rozřezali a odklidili
mimo komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět
na základnu, další pomoc na katastru naší
obce nebylo potřeba.
Daniel Hamšík, člen výjezdové jednotky
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí Michaela
Gahurová a Petr Hrazdira
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a zažijeme s mladými hasiči spoustu radostných chvil.
Robert Chmela

AKTIVITY S DOROSTEM
NA ŽELECHOVICKÝCH PASEKÁCH
Zimní příprava mladých hasičů probíhá
na sále hasičské zbrojnice na Pasekách.
Schůzky probíhají každý druhý pátek
a jsou rozděleny na mladší a starší žáky.
Kromě trénování uzlů, značek a dalších
hasičských aktivit potřebných na branné cvičení hrajeme různé pohybové hry.
Se staršími si zahrajeme i velmi oblíbený
florbal.
16. 2. jsme se zúčastnili naší první soutěže. Byla to tradiční okrsková uzlovací
soutěž v Jaroslavicích. V této soutěži se

na čas váže 5 uzlů je rozdělena na dvě
kola po dvou pokusech. Zastoupení jsme
měli Katkou Koutňákovou za starší žáky,
která v konkurenci 12 starších získala nakonec 6. místo. V kategorii mladší žáci nás
reprezentovala Nikol Machalová, která
také z 12 soutěžích získala krásné 2. místo.
Zima bude za chvíli minulostí a čas
venkovní přípravy se blíží. Všichni se těšíme jak nastartujeme opravenou mašinu
a opět po půl roce si vychutnáme požární
útok.
Věřím, že i tato sezóna bude úspěšná

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
Každoroční první kulturní akcí na Pasekách bývá Maškarní ples v sobotu v polovině února. V odpoledních hodinách je
dětský karneval a večer akce pokračuje
maškarní zábavou pro dospělé.
Letos to připadlo na 15. února 2020.
Opět se tu sešla spousta masek inspirovaných z různých pohádek, hororů nebo
ze životních zkušeností. Sál byl zaplněn
do posledního místečka a na prstech rukou by se dalo spočítat hosty, kteří nebyli
v masce. Dokonce i obsluha ve výčepu
byla v maskách trestanců, ale vůbec to
nevypadalo, že by to dostali za trest. K poslechu a tanci hrála skupina Rocksoar, která byla překvapena, jak se akce rozjela už
během první sady písniček. Pořadatelé
měli pro hosty nachystáno nejenom pití,
ale taky jídlo v místnosti klubu seniorů.
Tento rok byla opět připravena bohatá
tombola plná hodnotných cen, které nám
věnovali nejen členové, ale taky příznivci
našeho sboru. Těm všem patří velké poděkování. Jen se začaly lístky prodávat,
během pár minut byly pryč. Taky jsme
vyhlašovali nejlepší masky. Letos to byla
bečka kvasu, Japonec a Aladin s létajícím
kobercem.
Zase se potvrdilo, že se lidi umí na těchto akcích bavit.
Poděkování patří všem, kteří se nějakou
měrou na této akci podíleli.
Zdeněk Časta
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
POVĚST O STUDÁNCE ŘEHONŮVCE
V loňském roce zaujalo na tomto místě mnohé čtenáře uvedení pověsti o Verunce, která ožila
v hrobě na želechovském hřbitově. Báje a pověsti z našeho kraje sbíral a sepisoval z vyprávění
místních pamětníků provodovský
farář František Müller. Tento rodák ze Šubířova u Jevíčka působil
v sousední farnosti více než 40 let
(1944-1985). S životem zdejšího
obyvatelstva tedy zcela splynul
a mapoval nejen skutečné historické události (vzpomeňme například jeho dokumentaci selského
povstání ve Vidovách včetně přepisu výslechů zúčastněných), ale
velmi často měl možnost hovořit
i se staršími lidmi a zaznamenat
jejich vzpomínky na dávno zašlé
časy, ale i příběhy, báje a pověsti,
které slýchávali od svých předků.
Vzniklo tak obšírné dílo čtivých,
mnohdy tragických, jindy úsměvným textů, ve kterých si můžeme
dodnes s chutí listovat i my.
Ze Želechovic tam najdeme ještě i další pověst – O studánce Řehonůvce. Pod naší Lysou je údajně značná zásoba kvalitní a velmi
dobré podzemní vody, odkud
vytékají po obvodu kopce četné
prameny a studánky. Najdeme
je v Milenovách, v Želechovicích
i na Příluku. Studánka Řehonůvka bývala jedním z těchto výtoků
a nacházela se na Batalické ulici, poblíž míst, odkud byl v roce
1929 vybudován první skupinový
vodovod, napojený do 24 domácností. Před tím odtud prý vedlo
dřevěné potrubí, které zásobovalo pálenici, jež stávala na č.p.
90, kde se dnes nachází (také již
uzavřená) Slovákova hospoda.

V ještě starších dobách byla voda
na ředění destilátů přinášena
v nádobách. Voda s nízkým obsahem vápníku a hořčíku zabraňovala vzniku sraženin a zákalů při
úpravě slivovice na požadovaný
podíl alkoholu. Této vlastnosti
však se dalo také snadno zneužít
a pokud si majitelem nedokázal
sílu lihoviny zkontrolovat, snadno mohl být páleničářem ošizen.
Právě o této lakotě vypráví naše
pověst, kterou zaznamenal František Müller v roce 1953 podle vyprávění Josefa Poláška, narozeného 2.dubna 1916 v Želechovicích.
Ten ji slýchával od svého otce Rudolfa.
Dysi brala ze studénky vodu
židovka z palérně. Chodívala si
na vodu velice často, protože voda
z téjto studénky byla jediná v okolí, která nekalila kořalku. Židovka,
aby co najvěcéj vydělala na svojéj
nekaléj živnosti, takovú vodu potřebovala. Svojú hamižnú lakotú
chtěla co najvíc peněz vyždímat
od věčně žíznivých Želechovjanů.
Proto zřeďovala všecky svoje kořalky vodú z Řehonůvky.
Jednúc sa jí šak táto zlodějská
práca stala osudnú. Dyž sa nahnúla do studénky, vypadl jí ze šatů
klúč od palérně a zmizél v bahně
hluboko pod vodú. Židovce nezbývalo nic inšího, než do hlubokéj studénky vlézt a klúč vytáhnút. Z vody
šak už vylézt nemohla. Měla préj
pod devaterýma sukňama přivázaný pytlík, plný kovových zlatek.
A ty ju stahovaly do bahna hluběj
a hluběj…
Tonúcí židovka křičala o pomoc,
ale nadarmo. Bylo právě poledně
a nablízku nebylo nikoho, kdo by jí

přišél na pomoc. A tak sa neščastnica utopila. Od téj doby u studénky
Řehonůvky strašívalo. Nekeří lidé
préj dokonce zahlédli ve studénce utopenú židovku. V ruce držala
pytlík peněz a křičala: „Vytáhněte
mňa! Dostanete pytlík zlata za odměnu…“
Ale lidé sa báli a utopenéj nepodál nikdo ruku na pomoc. Každý
věděl, že v pytlíku sú peníze nakradené a takové nejsú nikdy požehnané.
Našél sa jednúc kterýsi odvážlivec. Zatúžíl po zlatě. Enomže udělál chybu. Místo za ruku židovky,
chytíl nejprve pytlík s penězama
a ty ho stáhly pod vodu… Tak lakota pohřbila v Řehonůvce dva lidské
životy.
Podobně vypráví pověst i kronikář a řídící učitel Ferdinand Filipi.
V závěru ještě navíc dodává: „Nový
utopenec bude v Řehonůvce tak
dlouho trpět, dokud nový lakomec
se na měšec nenachytá.“
Pavel HURTA

Použitá literatura:
MÜLLER, F.: Báje a pověsti z kraje
mezi Starým a Novým Světlovem
a z Vizovických hor, Atelier IM Luhačovice, 2004.
FILIPI, F.: Želechovice-můj domov.
1959
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI LEDEN - ÚNOR 2020
Josef Velecký
Drahomíra Masařová
Josefa Peprnová
Drahomíra Patáková
Marie Patáková
Františka Patáková
Pavel Hradil
Eva Žaludková
Alois Hubáček
Alena Orlíková

94 let
94 let
92 let
90 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Emil Sousedík
Zlata Kamasová
Petr Bobál
Marie Dolanská
Josef Adamuška
Přemysl Churý
Jaromír Ronza
Jaroslava Zapletalová
Magda Budínová

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

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

V ROCE 2019 JSME SE V NAŠÍ OBCI ROZLOUČILI:
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:

Antonín Tacl
Miloslav Zelený
Miloš Obal
Červenec: Josef Čechmánek
Vlasta Zelená
Srpen:
Božena Lauterbachová

Josef Nedbálek
Olga Gajdůšková
Břetislav Paták
Zdenka Zámečníková

Květen:
Červen:

Martin Šimkovič
Marie Koudelková
František Javořík
Věra Crhonková
Jindřiška Sedlářová
Zdeněk Řezník

Říjen:

AKCE V OBCI
2. 3. 2020

svoz plastů

obec

11. 3. 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ZŠ A MŠ

21. 3. 2020

JARNÍ VYCHÁZKA NAUČNOU STEZKOU

SRAZ PŘED JEDNOTOU

25. 3. 2020

8. veřejné zasedání ZO

obecní úřad

30. 3. 2020

svoz plastů

obec

3. 4. 2020

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ

11. 4. 2020

svoz mobilního odpadu

obec

23. 4. 2020

svoz papíru

obec

27. 4. 2020

svoz plastů

obec

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2020
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

so 4. 1.

17. 1.

31. 1.

14. 2.

28. 2.

13. 3.

27. 3.

10. 4.

24. 4.

8. 5.

22. 5.

5. 6.

19. 6.

3. 7.

17. 7.

31. 7.

14. 8.

28. 8.

11. 9.

25. 9.

9. 10.

23. 10.

6. 11.

20. 11.

4. 12.

18. 12.

6. 7.

3. 8.

svoz 1× za 2 týdny
SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

6. 1.

3. 2.

2. 3.

28. 9.

26. 10.

30. 11.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU
Mobilní svozy

27. 2.

23. 4.

30. 3.

27. 4.

25. 5.

31. 8.

1× MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ
18. 6.

27. 8.

22. 10.

31. 12.

1× ZA 2 MĚSÍCE - Svoz papíru v letošním roce ve vybrané ČTVRTKY
11. 4.

6. 6.

5. 9.

7. 11.
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