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s vědomím zhoršující se situace s koronavirem v naší zemi a dalšími vládními
omezeními marně přemýšlím jaké pozitivní téma zvolit. V dnešní době
zákazy dosahují dalších absurdních rozměrů, mladé generace jsou odříznuty
od kvalitního vzdělávání, nemocnice se plní vážnými případy a přitom nám
jsou zapovídány léky, které prokazatelně zlepšují průběh nemoci a používají
je všechny okolní země. Byrokracie nezná mezí. Stát nemá ambice zavést
plošné testování spolehlivými PCR testy české výroby, aby se včas odhalila
ohniska nákazy a uvolnil se život ve společnosti. Do toho čteme mrazivé zprávy
o nákupech vlády bez výběrového řízení přes podivné zprostředkovatele,
jako například čínské antigenní testy pro žáky, kteří do škol stejně hned
tak nepůjdou… Těch absurdit je příliš mnoho. Začínám přemýšlet, jestli už
náhodou nedochází ke zhroucení tohoto státu? Naštěstí ne, stát totiž tvoříme
my, občané a my se nehroutíme. Je už jen na nás jak s touto společenskou
situací, která je podle mě nejhorší od sametové revoluce, naložíme.
V zahraničí je už pomalu vidět světlo na konci tunelu, situace se díky
masivnímu dobrovolnému očkování a testování zlepšuje a plánují se kroky
k rozvolnění. Stejný vývoj dříve či později nastane i u nás. Vyjdeme sice z této
krize ekonomicky oslabeni, více než by bylo nutné, ale jistě z ní vyjdeme
zkušenější a zbaveni mnoha mýtů o politicích. Napříště snad budeme umět
lépe rozpoznat populismus a plané sliby, třeba o protikorupční vládě a o tom,
že někdo chce zadarmo makat pro lidi a řídit stát jako firmu. Ještěže žijeme
v demokracii a existují svobodné volby. A to je vlastně velmi dobrá zpráva, že
svoji budoucnost máme stále ve svých rukou.

Michal Špendlík, starosta obce

STATISTIKA OBYVATEL U NÁS V OBCI
KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
VE 1. POLOVINĚ ROKU 2021
19. 1.
16. 2.
26. 3.
13. 4.
18. 5.
15. 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

Stav obyvatel k 1. lednu 2021:
1866 osob trvale bydlících
z toho 939 muži a 927 ženy.
Počet cizinců 32, z toho muži 22 a ženy 10.
V roce 2019 bylo k trvalému pobytu u nás
v obci přihlášeno 50 osob, odhlášeno
z trvalého pobytu bylo 42 osob, narodilo se
17 dětí, zemřelo 38 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.
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Kontaktní údaje: telefon: 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.net
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Adresa: Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí

2021

ZPRAVODAJ

01

3

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 13. veřejném zasedání dne
20. 1. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo program 13. veřejného zasedání.
Usnesení 2./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu
Ing. Jaromíra Janoše a Jitku Chytilovou a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí bere na vědomí zprávu o činnosti
obecního úřadu od 12. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 7/2020, dle přílohy č. 3 zápisu.
Usnesení 5./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro poskytování stravného uvolněným členům zastupitelstva
a zaměstnancům obce Želechovice nad Dřevnicí, dle
přílohy č. 4 tohoto zápisu. Platnost a účinnost Zásad
počíná dnem 1. 1. 2021.
Usnesení 6./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo časový plán kontrol

finančního a kontrolního výboru pro rok 2021, plány
tvoří přílohu zápisu č. 6.
Usnesení 7.1./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí revokovalo usnesení
6./8ZO/2020 ze dne 8. 5. 2020.
Usnesení 7.2./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Příkazní
smlouvy k projektu „Zlepšení strategického řízení
obce Želechovice nad Dřevnicí“, který je financován
z Operačního programu zaměstnanost mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Regionální
poradenskou agenturou, s. r. o. Starobrněnská 20,
Brno, IČ 26298163, Příkazní smlouva tvoří přílohu
zápisu č. 7.
Usnesení 8./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přerušilo jednání pro nedostatek podkladů o variantách vybudovaní přístupové
komunikace k RD čp. 103 na pozemku p. č. 2063 k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí do dalšího zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení 9./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo povolení průjezdu
rychlostní zkoušky 50. Barum Czech Rally Zlín, automobilové soutěže Mistrovství republiky ve dnech

27. 8. - 29. 8. 2021 obcí Želechovice nad Dřevnicí,
bere na vědomí příspěvek organizátorů akce obci
na opravy komunikací a případné škody na komunikacích ve výši 20 000 Kč. Zastupitelstvo obce zároveň
požádalo organizátory o zajištění zabezpečení akce
a posílení pořadatelské služby, zejména v obydlených úsecích obce.
Usnesení 10./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přerušilo jednání pro nedostatek podkladů pro schválení prodeje části pozemku
p č. 2000 o výměře 453 m2, ostatní plocha, komunikace a části pozemku p. č. 1875/2 o výměře 860 m2,
trvalý travní v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí ve vlastnictví obce, do dalšího zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení 11./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2021 dle přílohy č. 11 zápisu.
Usnesení 12./13ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informaci
ve věci náhrady škody na traktoru vzniklé pádem
stromu dne 9. 1. 2019 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí ke dni 20. 1. 2021 a pověřuje Radu obce Želechovice nad Dřevnicí stanovením dalšího postupu
po vyhotovení písemného Rozsudku Okresního soudu ve Zlíně v této věci.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
48. zasedání dne 18. 12. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./48RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 48. schůze.
Usnesení 2.1./48RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila pronájem části budovy č.p.
405 na ul. Podřevnická v Želechovicích nad Dřevnicí
o výměře v 1. nadzemním podlaží 27,85 m2 (místnosti č. 1.02,1,.03), ve 2. nadzemním podlaží o výměře
238,74 m 2 (místnosti 2.01,2.02,2.03,2.10,2.11,2.21,2.
22,2.23), na dobu určitou, počínaje dnem 1. 1. 2021,
konče dnem 31. 8. 2024, za nájemné 120.000 Kč ročně, Spolku pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, se
sídlem Sokolská 3921, 760 01 Zlín, IČ 08490139. Dále
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje dočasné spoluužívání společných prostor (počínaje dnem
1. 1. 2021, konče dnem 31. 8. 2024) budovy č. 405 –
v 1. nadzemním podlaží (místnosti č. 1.01,1.06), ve 2.
nadzemním podlaží (místnosti č. 2.01,2.03), a pozemku p. č. 1183/2, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
– za účelem příjezdu a dočasného parkování vozidel
zaměstnanců a návštěvníků, Spolkem pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, se sídlem Sokolská 3921,
760 01 Zlín, IČ 08490139. Záměr pronájmu části budovy byl zveřejněn před projednáním v Radě obce
na úřední desce Obecního úřadu v Želechovicích nad
Dřevnicí ve dnech 26. 5. - 11. 6. 2020.
Usnesení 2.2./48RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o nájmu
nebytových prostor na dobu určitou od 1. 1. 2021
do 31. 8. 2024 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května čp. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 751 58 094 jako pronajímatelem a Spolkem pro
Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, se sídlem Sokolská 3921, 760 01 Zlín, IČ 08490139 jako nájemcem
o nájmu části budovy v Želechovicích nad Dřevnicí
čp. 405, která je součástí pozemku p. č. 1183/1 k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí a spoluužívání pozemku
p. č. 1183/2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí za sjednané roční nájemné ve výši 120 000 Kč s bližší specifikací, jež tvoří přílohu tohoto zápisu č. 2 (text
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve znění ze
dne 18.12.2020) a pověřuje starostu obce k jejímu
uzavření a podpisu.

Usnesení 3./48RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 457/2, k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094,
jako vlastníkem pozemku a manželi XXX XXX, jako
stavebníky vodovodní a kanalizační přípojky k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 457/16 k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 4./48RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části
pozemku p. č. 2629/1 o výměře cca 186 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a části pozemku p. č.
2628 o výměře cca 355 m2, lesní pozemek vše se
nachází v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5.1./48RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 prominutí nájemného a souvisejících služeb nebytových prostor v budově ul. 4. května 68 v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 paní
Taťáně Rafajové, Zádveřice 100, 763 12, IČ 18175325.
Usnesení 5.2./48RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 prominutí nájemného a souvisejících služeb nebytových prostor v budově ul. 4. května 68 v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 paní
Miroslavě Šubové, Batalická 605, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 68040857.
Usnesení 6./48RO/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 stavební práce „Pasportizace pro obec
Želechovice nad Dřevnicí“ – odpadové hospodářství, hřbitov, dopravní značení, mobiliář a zeleň“
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202 763 26 Luhačovice, IČ 25588303 za cenu
192 632 Kč vč. DPH.

Usnesení 7./48RO/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 stavební práce „Pasportizace pro obec Želechovice nad Dřevnicí – kanalizace“ a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto
řízení MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202 763 26 Luhačovice, IČ 25588303 za cenu 166 980 Kč vč. DPH.
Usnesení 8./48RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na ošetření
stávajících stromů u a schválila objednávku u Anima
Horti s.r.o., Lešetín V/699, 760 01 Zlín, IČ 07495471
za cenu 18 175 Kč vč DPH.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
49. zasedání dne 18. 1. 2021 následující usnesení:
UUsnesení 1./49RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 49. schůze.
Usnesení 2./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí provedla rozpočtové opatření č. 7/2020, dle
přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 3./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku 1 kusu autobusového přístřešku u mmcité1 a. s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864,
za cenu 130 388 Kč vč. DPH.
Usnesení 4./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 457/2, 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 jako stavebníky vodovodní přípojky k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 457/19 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí,
za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 5.1./49RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy na výpůjčku na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní
lhůtou mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
čp. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094
jako půjčitelem a xxx jako výpůjčitelem části pozem-
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ku p. č. 2629/1 o výměře cca 186 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5.2./49RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy na výpůjčku
na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května čp. 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094 jako
půjčitelem a xxx jako výpůjčitelem části pozemku
p. č. 2628 o výměře cca 355 m2, lesní pozemek v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 a pověřila starostu obce k jejímu
uzavření a podpisu.
Usnesení 5.3./49RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Nájemní smlouvy
na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května čp.
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094
jako pronajímatelem a ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ
25827405 jako nájemcem části pozemků p č. 2142/1
o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a dále části pozemku p. č. 2137/1 o výměře 35 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace vše se nachází
v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za sjednané roční nájemné
ve výši 12 000 Kč bez DPH a pověřila starostu obce
k jejímu uzavření a podpisu.
Usnesení 6./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu prostor části pozemku p. č. 46/1 cca 5 m2, zeleň, ostatní
plocha se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 7.1./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o vyloučení z další účasti
ve výběrovém řízení „Želechovice, budova OÚ - reko
vytápění a zdravotechniky“ účastníka PROFITEAM
topení-voda-plyn s.r.o. Tovární 807, 664 61 Rajhrad,
IČ 28287967, účastník nedoručil ve stanovené lhůtě
do 13. 1. 2021 požadované vysvětlení / doplnění nabídky a proto byl hodnotící komisí vyřazen z dalšího
posuzování a hodnocení.
Usnesení 7.2./49RO/2021: 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 stavební práce „Želechovice, budova OÚ reko vytápění a zdravotechniky“ a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto
řízení Kamil Elšík – INSTA HEL, Hřbitovní 489, 763 15
Slušovice, IČ 41580125 za cenu 963 165 Kč bez DPH.
Usnesení 8./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku na provedení autorského dozoru stavby „Želechovice, budova OÚ - reko vytápění a zdravotechniky“ u Víta Pavelky autorizovaného technika
TPS, Benešovo nábřeží 3933, 760 01 Zlín, za cenu
21 600 Kč bez DPH.
Usnesení 9./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí finančního daru pro
nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Zlínská
467, 763 12 Vizovice, IČ 44995776 ve výši 15 000 Kč
v roce 2021.
Usnesení 10./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na multifunkční tiskárnu Konica Minolta bizhub C285 a schválila
objednávku u Hrbáček Servis s. r. o., Lípa 269, 763 11
Lípa, za cenu 60 480 Kč bez DPH.
Usnesení 11./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila dle Stanoviska Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 13.
1. 2021, č.j. KHSZL 30709/2020 zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 350
na 510 stravovaných, s účinností od 1. 3. 2021.
Usnesení 12./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila záměr pořízení 2 kusů fitness strojů
na území obce v ceně do 100 000 Kč bez DPH a pověřila starostu obce výběrem dodavatele.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
50. zasedání dne 1. 2. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./50RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 50. schůze.
Usnesení 2./50RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala závěry poroty architektonicko/
urbanistické soutěže o návrh „Želechovice nad Dřevnicí - úpravy části centra obce, SoN“ a potvrdila výsledky soutěže: 1. cena pro návrh č. 3 od Ing. arch.
Kornélie Faklové, Pod Fialkou 3105/11, 15000 Praha,
IČ 09272399 oceněný odměnou 250.000 Kč, 2. cena
pro návrh č. 10 od BY architects, spol. s r.o., Pod
Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha, IČ 077405572 oceněný odměnou 150.000 Kč a 3. cena pro návrh č. 2
od Ing. arch. Radka Talaše, Obeciny III 3589, 760 01
Zlín, IČ 05190941, Ing. Václava Klinkovského, Návesní
408, 760 01 Zlín, IČ 65359747 a Ing. arch. Lukáše Klinkovského, Návesní 408, 760 01 Zlín, IČ 01863509 oceněný odměnou 100.000 Kč. Porota se shodla na tom,
že z posuzovaných návrhů udělí odměnu mimo oceněné autorovi návrhu č. 8 - Studio PAB s. r. o., 28. října
462/5, 779 00 Olomouc, IČ 03915221 ve výši 40.000 Kč
a i s udělením této odměny rada souhlasila.
Usnesení 3.1./50RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování studie dopravní obslužnosti pro pozemky p. č.
2277/1. p. č. 2277/2 a schválila objednávku u Ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 48476684 za cenu 13 310 Kč vč. DPH.
Usnesení 3.2./50RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování studie prodloužení místní komunikace na pozemku p. č. 2055 a schválila objednávku u Ing. Jiřího
Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684 za cenu 7 260 Kč vč. DPH.
Usnesení 4.1./50RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí revokovala usnesení 5.2./49RO/2021 ze
dne 18. 1. 2021.
Usnesení 4.2./50RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p. č. 2628 o výměře cca 355 m2, lesní pozemek, který se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5./50RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí revokovala usnesení 6./49RO/2021 ze dne
18. 1. 2021.
Usnesení 6./50RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost o finanční podporu subjektu Podané ruce osobní asistence, Zborovská 465,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596 a schválila poskytnutí finanční daru tomuto subjektu, dle stanovených pravidel, v celkové výši 20 000 Kč pro rok 2021.
Usnesení 7./50RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila nový platový výměr podle § 122
odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů ředitelce Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí,
p. o. Mgr. Jarmile Machalíčkové, platový výměr tvoří
přílohu zápisu č. 8.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
51. zasedání dne 15. 2. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 51. schůze.
Usnesení 2./51RO/2021: 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 2021 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Jiřím
Skládalem s.r.o., Polichno 124, 763 26 Luhačovice, IČ
04914775 za cenu 324 100 Kč bez DPH.
Usnesení 3./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 174/3 v k. ú. Želechovice nad

Dřevnící, pro stavbu „Plynové přípojky na pozemku p. č. 163/5 , Želechovice“ mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Moravia Containers, a. s., IČ:
5661986, se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh
573/12, PSČ: 110 00. Cena za toto zřízení služebností
byla stanovena dohodou stran na částku 3 000 Kč.
Usnesení 4./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.:
1030052248/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 382/1, 382/7, 382/9,
426/1, 426/2, 426/3, 430/14, 431 v k. ú. Želechovice
nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, Obec, přeložka vedení NN“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400. Cena za toto
zřízení věcného břemene byla stanovena dohodou
stran na částku 1 000 Kč.
Usnesení 5./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí informace ve věci náhrady
škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne 9. 1.
2019 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí ke dni 15. 2. 2021
a souhlasila s podáním odporu proti Příkazu o udělení
pokuty č. j. MMZL 016088/2021 ze dne 9. 2. 2021.
Usnesení 6./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o nájmu komunikace v souvislosti s průjezdem automobilové soutěže 50. Barum Czech Rally Zlín – RZ Pindula, konané
ve dnech 27. 8. - 29. 8. 2021 mezi AK Barum Zlín v AČR.
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ 00530417 a mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 7./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace stavby „Želechovice, prodloužení MK ulice Paseky na pozemku p. č. 2055“
a schválila objednávku u Ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684
za cenu 45 980 Kč vč. DPH.
Usnesení 8./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby
na „Návrh vybraných stavebních objektů a spolupráci
na projektu Rekonstrukce centra obce, ul. 4. května
v Želechovicích“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
s ing. arch. Jitkou Ressovou, ellement architects s.
r. o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČ 05274885 ve výši
420 000 Kč bez DPH.
Usnesení 9./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku Polní cesta - výchovný řez lip, údržba porostu, výsadba 2 ks lip a schválila objednávku u Anima Horti s.r.o., Lešetín V/699,
760 01 Zlín, IČ 07495471 za cenu 70 649 Kč vč DPH.
Usnesení 9.1./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku Redesignu a upgrade webových stránek obce
za cenu 24 500 Kč bez DPH u Galileo Corporation s. r. o.,
Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714.
Usnesení 9.2./51RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a neschválila objednávku aplikace V obraze za cenu 12 500 Kč
bez DPH a roční udržovací poplatek 3 500 Kč bez DPH
u Galileo Corporation s. r. o., Březenecká č.p. 4808,
430 04 Chomutov, IČ: 25448714.
Usnesení 10.1./51RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p č. 2264/2 o výměře 800 m2, trvalý travní
porost, který se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 10.2./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků
p č. 1972 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemku p. č. 1973 o výměře 441 m2, trvalý
travní porost, vše se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 11./51RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí stížnost
občana.
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PRAVDA O VODĚ
Vážení občané, dne 11.1.2021 jsem se měl
zúčastnit veřejného projednání petice „Voda je
život“ v senátu Parlamentu ČR. Protože z jednání byla nakonec vyloučena veřejnost i média a naopak přizváni byli zástupci koncernů,
ovládající vodárenství v ČR, svoji účast na takovém jednání jsem společně s dalšími zástupci
petentů odmítl. Namísto toho jsme se rozhodli
předat všem zákonodárcům informace o protiprávním jednání některých politiků a zástupců
koncernů ve vodárenství. Vznikla tak velmi zajímavá publikace, kde jsou zachyceny zkušenosti, ale i rozsudky a další dokumenty, mapující
privatizaci vodárenství napříč ČR. Níže uvádím
svůj příspěvek do publikace VODA JE ŽIVOT,
kterou si můžete zdarma stáhnout na tomto
odkazu: https://pravdaovode.cz/petice-1-publikce/
Michal Špendlík: „Je mou lidskou i občanskou povinností podporovat aktivity směřující
k nápravě strategického odvětví - vodárenství“
V roce 2009 jsem se stal starostou obce Želechovice nad Dřevnicí, která vznikla oddělením
od statutárního města Zlín. Součástí majetkového vypořádání byl i akciový podíl ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen
„VaK Zlín“). Rozšíření rekonstrukce a dobudování infrastruktury je základem rozvoje samosprávy. K mému překvapení jsem však zjistil, že
všechny projekty spojené s modernizací vodohospodářské infrastruktury jsou díky provoznímu modelu ve VaKu Zlín vyloučeny z čerpání
evropských dotací. Začal jsem se zajímat, proč.
V roce 2004 ve Zlíně většina akcionářů vč.
Ministerstva zemědělství „schválila“ protiprávně prodej provozní části podniku VaK Zlín
koncernu Veolia a pronájem vodohospodářské infrastruktury na dlouhých 30 let. Veolia
(Moravská vodárenská, a.s.) získala z Vak Zlín
kompletní know-how, zaměstnance, smluvní
vztahy k provozování vodovodů a kanalizací
na Zlínsku i techniku.
Společnosti VaK Zlín zůstal infrastrukturní
majetek v hodnotě kolem 10 mld. Kč. Nájemné
za tento majetek nedosahuje ani výše, potřebné pro jeho prostou obnovu a dluh se neustále prohlubuje. Veřejný sektor ztratil výkonnou
kontrolu nad tržbami, stanovením cen vodného/stočného a schopnost provozovat svůj
vlastní majetek. Soukromý provozovatel získal
exklusivitu v monopolním odvětví. Soudy potvrzují, že se toto stalo protiprávně. S rodinou
jsem v minulých letech navštívil velkou část evropských zemí. A jako profesí postižený starosta se vždy zajímám o odpadové hospodářství
a nakládání s vodou. Musím říct, že nikde jsem
se nesetkal s tak nedbalým přístupem a nezájmem o vodu zákonodárců a státních institucí
jako v České republice.
Proč jsem podepsal petici VODA JE ŽIVOT?
Proč jsem se stal zástupce petentů, kteří prosazují vrácení zájmu lidí do správy vody?
Petici jsem podepsal, protože se její premise
shodují s mým názorem. Zjistil jsem, že Zlínský
VaK nebyl jedinou společností v České republice, kde došlo k podobnému bezprecedentní-

mu „zprivatizování“ zisků z vody. Proto jsem se
začal o vodárenství intenzivně zajímat. Navázal
jsem spolupráci se zástupci měst Otrokovice
a Fryšták a Ing. Radkem Novotným z Nadačního fondu Pravda o vodě, kteří soudně prosazují
ukončení protiprávního stavu a vrácení provozování vodáren zpět do rukou měst a obcí.
Přestože v roce 2016 dosáhli soudního rozhodnutí VS v Olomouci o zneplatnění inkriminované valné hromady VaK Zlín v bodech, které se
týkaly nekalého prodeje provozní části podniku, společnost VaK Zlín léta nečiní žádné reálné
kroky k nápravě.
Dokonce v roce 2018 podala žalobu s cílem
potvrzení platnosti smluv o prodeji části podniku a pronájmu infrastruktury, které vycházely z rozhodnutí zneplatněné valné hromady
v roce 2004!
Ve VaK Zlín je cca 50 akcionářů z měst a obcí,
ale díky velikosti akciových podílů je společnost ovládána pěti největšími akcionáři (cca
80% hlasovací síly na valných hromadách),
a těm bůhvíproč protiprávní stav nevadí. Není
v silách menších měst a obcí, požadujících nápravu, dosáhnout svých cílů, ačkoliv se o to aktivně snaží.
Po zkušenostech s průběhem valných hromad VaK Zlín, i závěrech police ČR že se ve VaK
Zlín nic nezákonného nestalo, ačkoliv pravomocná stanoviska soudů i realita potvrzují
opak, jsem uvítal možnost stát se členem Výboru vlády ČR pro rozvoj vodovodů a kanalizací (Výbor). Nominován jsem byl jako člen pracovní skupiny pro životní prostředí Sdružením
místních samospráv ČR. Předpokládal jsem, že
Výbor bude pracovat na nápravě situace ve vodárenství s cílem zrušit systém nevýhodný pro
stát a jeho občany.
Za cca 20 let byly z vodárenství odčerpány
desítky miliard
Kč ve vyplaceném
zisku
do zahraničí, velké vodárenské
podniky přišly
o možnost čerpat dotace z EU
a tento dluh se
hromadí v infrastrukturním
majetku. Namísto tohoto strukturálního problému se Výbor
věnuje více atomizaci odvětví
a finanční situaci
malých provozovatelů z řad obcí.
Většina z nich si
pozici malého
provozovate le dobrovolně
nevybrala. Byla
k ní donucena
tím, že o jejich
zastaralý maje-

tek neměly velké vodárny a později koncernoví provozovatelé zájem, a především protože
na obnovu majetku jako samostatní provozovatelé mohli čerpat podporu z fondů soudržnosti EU.
Co chci sdělit senátorům, společnosti a zástupcům médií?
Od převzetí provozování vodáren soukromými subjekty se nahromadily a dál hromadí
obrovské dluhy v zanedbaném majetku. Bez
zajištění financování obnovy a rozvoje vodohospodářskému majetku z tržeb generovaných v odvětví, není systém vodárenství v ČR
udržitelný. Systém by měl zároveň být solidární. V řadě vodáren končí nájemní smlouvy
s koncerny. Zaznamenávám bohužel úspěšné
pokusy o prodloužení penězovodů z našeho
vodárenství. Způsob provozování u SčVaK presentovaný jako převzetí vody do rukou obcí je
pouhá zástěrka, pro lidi se nic k lepšímu nezmění.
V roce 2018 byla i nám, akcionářům VaK Zlín,
předložena „studie“ vývoje ve VaKu Zlín, která
však nezahrnovala pro obce nejvýhodnější variantu - převzetí a provozování vlastní vodárny.
Důvodem proč VaK Zlín tuto variantu k prověření nezadal, byla údajně již tak vysoká cena
studie!?
„Transformace“ vodáren do servisní podoby
nezajistí financování infrastrukturního majetku ve vlastnictví měst a obcí z tržeb za vodné
a stočné, ale zajistí pokračování participace
soukromých subjektů na finančních tocích
ve vodárenství.
Z mého pohledu je třeba učinit zásadní kroky k nápravě českého vodárenství. Finance spotřebitelů musí končit zpět v odvětví, jinak je jen
otázkou času, kdy se systém zhroutí a stát jej
bude nucen draze sanovat.
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
– ÚPRAVY ČÁSTI CENTRA

Bydlíme v hezké obci, kde se každoročně mění něco
k lepšímu, ale jsou zde ještě místa, na která nejsme moc
hrdí. Především okolí křižovatky ulic Přílucká – Výpusta –
Podřevnická neskýtá příliš hezký pohled. Objekty bývalé
hospody „Na Rožku“, pekárny a sklenářství, jsou bezesporu ostudou Želechovic.
Z tohoto důvodu jsme dali dohromady vize, a vytvořili
jsme zadání, jaké by mělo být další využití této části obce
a zároveň sloužilo jako podklad pro připravovanou architektonickou soutěž. Zadání bylo následující:
Objekt hospody „Rožek“ – bytový dům komerční
Objekt „RD U Běhalů a pekárny“ – startovací byty, v přízemí spolkovna
Objekt v zahradě „U Běhalů“ – bytový dům pro seniory
s malometrážními byty
Oslovili jsme několik architektů, oprávněných k výkonu
funkce člena poroty a dne 2.7.2020 proběhlo ustavující
zasedání poroty architektonické soutěže. Přítomní členové se vyjádřili k návrhu soutěžních podmínek, které byly
po diskuzi a úpravách odsouhlaseny a následně schváleny i radou obce dne 22.7.2020. Tyto soutěžní podmínky
byly 29.7.2020 zaslány České komoře architektů (ČKA)
k posouzení regulérnosti celé soutěže. ČKA sdělila kladné stanovisko k zaslaným podmínkám, kde požadovala
několik formálních změn. Rada obce musela návrh s doplněnými podmínkami znovu projednat a schválit vč.
poroty soutěže 24. a 25.9.2020. Poté byly nově doplněné podmínky znovu zaslány na ČKA. K vyjádření komory došlo 20.10.2020, což znamenalo posunutí termínu

soutěžních nabídek až na 21.1.2021, aby byla zachována
podmínka délky min. 90 dnů na zpracování soutěžních
návrhů. V požadovaném termínu bylo doručeno 10 soutěžních návrhů, které byly řádně označeny a přezkoumány, zda splňují všechny podmínky zadání. Dne 28.1.2021
pak proběhlo hodnotící zasedání poroty architektonické
soutěže na Obecním úřadě v Želechovicích. Jednání poroty se zúčastnili všichni členové i náhradníci:
Porotci nezávislí (za ČKA):
Ing.Václav Babka – předseda poroty
Ing. arch. Václav Kocián – člen poroty
Ing. arch. Ivan Bergman – člen poroty
Ing. arch. Ondřej Pšenčík – náhradník
Porotci závislí (za obec):
Bc. Michal Špendlík – starosta obce
Ing. arch. Petr Zámečník – pověřený architekt obce
Vlastislav Švrček – místostarosta, náhradník
Ivan Černý – zmocněná osoba dodavatele, organizace
a sekretář soutěže
Ing. Škrabal – autorizovaný projektant dopravních staveb
V jednací místnosti bylo vystaveno všech deset návrhů.
Porota byla seznámena s anonymizovanou podobou
jednotlivých soutěžních návrhů sekretářem panem Ivanem Černým.
Nejdříve provedl Ing. Jiří Škrabal hodnocení všech návrhů z pohledu dopravního řešení a následně bylo zahájeno posuzování návrhů všemi porotci z pohledu kvality
architektonického a urbanistického řešení.

Z návrhů č.1 až 10 postoupily do druhého kola práce
s čísly 2,3,8 a 10. Nato proběhlo hlasování o vyhodnocení tří postupujících.
Kritériem hodnocení bylo:
Řešení urbanistických souvislostí
Architektonická kvalita
Hospodárnost a přiměřenost (odhadované investiční
náklady)
Na základě výše uvedených požadavků bylo provedeno vyhodnocení a stanoveno pořadí oceněných
návrhů.
1. pořadí – návrh č.3 – 86,67 bodů - odměna
250 000 Kč – Ing. arch. Kornélia Faklová a kolektiv
2. pořadí – návrh č.10 – 70,67 bodů – odměna 150 000 Kč
– BY architects, spol. s r. o.
3. pořadí – návrh č.2 – 66,33 bodů - odměna 100 000 Kč –
Ing. arch. Radek Talaš a kolektiv
4. další oceněný – návrh č.8 – odměna 40 000 kč – Studio
PAB s. r. o.
Jsme si jistí, že navrhované řešení vítěze architektonické
soutěže výrazně změní tuto část obce a bude žádaným
urbanistickým přínosem, kde bude především zajištěno
příjemné bydlení ve všech výše uvedených kategoriích,
nové dopravní uspořádání a v neposlední řadě vznikne
zajímavý a otevřený nový veřejný prostor.
Všechny soutěžní návrhy lze již nyní najít na webových
stránkách naší obce a každý ze spoluobčanů má možnost se na ně podívat.
Vlastislav Švrček, místostarosta
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PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU
OBCE V ROCE 2020
Z rozpočtu obce se každým rokem poskytuje na základně schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo na 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.

SDH Želechovice

26 000 Kč

SDH Paseky

29 000 Kč

Školní sportovní klub při Základní škole Želechovice

74 000 Kč

Junák-svaz skautů a skautek ČR

19 000 Kč

Český červený kříž

6 541 Kč

Centrum pro rodinu Vizovice

30 000 Kč

Český svaz včelařů, o.s.

13 000 Kč

TJ SOKOL Želechovice nad Dřevnicí
TJ SOKOL KOSTELEC-ZLÍN, z.s.

100 000 Kč
2 000 Kč

Robinsnky, o.s.

5 000 Kč

PODANÉ RUCE, o.s.

15 000 Kč

RALLY KLUB Paseky o.s.

7 000 Kč

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

10 000 Kč

SARKANDER o.s.

15 000 Kč

Linka bezpečí

1 000 Kč

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

10 000 Kč

Základní škola Želechovice nad Dřevnicí p.o.

20 000 Kč

ZO ČSOP Buchlovice

2 000 Kč

TJ SOKOL LÍPA, z.s.

13 000 Kč

Sázíme stromy z.ú.

5 000 Kč

Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
CELKEM

40 000 Kč
5 000 Kč
447 541 Kč

SPLATNOSTI POPLATKŮ V ROCE 2021
OD ZAČÁTKU ÚNORA 2021 SE NA OBECNÍM ÚŘADĚ VYBÍRAJÍ POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZE PSŮ ZA ROK 2021.
SPLATNOST POPLATKŮ JE 30. DUBNA 2021
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ /úřední hodiny/:
PONDĚLÍ: 8:00 - 12:00, 13:00 – 17:00; STŘEDA: 8:00 - 12:00, 13:00 – 17:00; PÁTEK: 8:00 - 12:00
POPLATKOVÁ POVINNOST:
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ČINÍ 600 KČ / OSOBU, DLE SCHVÁLENÉ OZV Č. 2/2020. JIŽ DRUHÝM ROKEM 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. 2/2020
STANOVENA NA 6 KČ. CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ÚLEVA ČINÍ 70 % Z VÝŠE POPLATKU STANOVENÉHO, TZN. NEJVÍCE 420 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 2020. POKUD OBČANÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE ZTRATILI, ZÍSKAJÍ JE NA VYŽÁDÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - FYZICKÁ OSOBA VLASTNÍCI NA KATASTRU OBCE ŽELECHOVICE N/DŘ. STAVBU URČENOU K REKREACI,
BYT NEBO RODINNÝ DŮM: 500 KČ.
POPLATEK ZA PSA: JEDEN PES 100 KČ, ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA TÉHOŽ POPLATNÍKA 150 KČ.

NOVĚ V OBCI UMÍSTĚNY DALŠÍ ŠEDÉ ZVONY
NA TŘÍDĚNÍ KOVŮ
Nové šedé zvony na kovový odpad
jsou umístěny na těchto stanovištích:
- u bytovek na ulici Osvobození
- na parkoviští za školní kuchyní
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 V ŽELECHOVICÍCH
NAD DŘEVNICÍ
V návaznosti na současnou situaci, způsobenou
pandemií koronaviru COVID-19 neproběhla v sobotu 9. ledna 2021 tradiční Tříkrálová sbírka.
V rámci vydaných opatření nemohli koledníci
vybírat peníze do kasiček. Tříkrálovou sbírku mohli
občané podpořit od 11. do 24. ledna 2021 návštěvou
online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky, nebo přispět do pokladničky v charitních centrech a nebo v Želechovicích nad Dřevnicí
v kostele a v přízemí budovy Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí. V pondělí 25. ledna 2021
proběhlo sečtení výnosu kasiček, vybráno bylo celkem 35 277 Kč (v roce 2020 64 535 Kč), všem dárcům
mnohokrát děkujeme.

SBĚR VÍČEK PRO DOBROU VĚC
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se už
pravidelně zapojují do sběru plastových víček. Stejně jako v přechozích letech sbíráme tyto víčka pro
mladou slečnu Kristýnku ze Štípy. Ta je kvůli dětské
mozkové obrně od dětství odkázána na invalidní vozík. Výnos z výkupu víček slouží rodině k hrazení rehabilitace a některých zdravotních pomůcek, které
nejsou placeny ze zdravotního pojištění. Těší mě, že
se řada z vás zamyslí při třídění odpadu, dá si tu práci

a víčka odnesete se sběrné místo. Pomůžete tak této
dívence a její rodina si pomoci považuje. Do akce
jsou už dlouhodobě zapojeny, kromě nás i další čtyři
MS ČČK v okolí Zlína.
Sběr víček by se ale neuskutečnil bez pomoci
Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí a naší
místní základní školy. Dík patří tedy i jim. V loňském
roce 2020 se nám podařilo společnými silami na-

sbírat 204 kg víček! Pro ty, kteří by se chtěli připojit
připomínám, že sběrná místa jsou dvě a to v přízemí Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí
a v místní základní škole.
Sbírejme prosím i nadále. Je to pro dobrou věc.
Nic nás to nestojí. A navíc pomůžeme druhému.
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně
MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA DOTEK Z.Ú. VIZOVICE
Pečujete neúnavně o své blízké a cítíte, že byste si již potřebovali odpočinout? Dopadá na vás únava a stres? V naší odlehčovací službě se rádi postaráme o Vaše blízké,
zatímco Vy si můžete odpočinout a načerpat nové síly.
JSME TADY PRO VÁS
Bližší informace Vám podá naše sociální pracovnice Bc. Renáta Lorencová na tel. č. 737 024 823.
Veškeré informace o poskytovaných sociálních službách na www.pecovatelstvi-dotek.cz
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PROJEKT „ZLEPŠENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ“
vzájemné komunikace mezi obcí a občany zaveden v červenci 2020.
Děkujeme všem občanům, kteří nám
hlásí prostřednictvím mobilní aplikace
různé podněty, které můžeme pak co
nejrychleji vyřešit, ať už se to týká ztracené věci nebo problému na komunikacích (spadlý strom, zledovatělá silnice

Od 1.4.2020 byl naši obci schválen
projekt s názvem „Zlepšení strategického řízení obce Želechovice nad Dřevnicí“.
Prostřednictvím Regionální rozvojové
agentury Východní Morava jsou zpracovávány dokumenty, které v dlouhodobém horizontu povedou ke zkvalitnění
strategického řízení obce. Jedná se o Komunikační strategii, Program rozvoje
obce a Program rozvoje bydlení.
V komunikační strategie bude analyzována současná kvalita komunikace
mezi obcí a občany, stávající komunikační nástroje a případně zavedení nových nástrojů.
Komunikace mezi obcí a občany je důležitou součástí spokojeného žití v obci.
Chceme, aby každý aktivní občan měl
přehled o tom, co je v obci nového.
Informace můžete čerpat:
• na webových stránkách
www.zelechovice.eu. V blízké době
bude v rámci projektu provedena modernizace webových stránek. Rozhraní
webu bude umístěno v horní části stránek, aby byly internetové stránky co
nejpřehlednější a návštěvník se rychle
zorientoval
• na facebooku, nově máte možnost
přes profil obce sledovat živé vysílání
z každého zasedání zastupitelstva obce
a také získávat co nejvíce informací
o dění v obci
• z tištěného obecního Zpravodaje
• z hlášení obecního rozhlasu
• NOVĚ z mobilní aplikace Mobilního
Rozhlasu, který byl právě kvůli zlepšení

atd.)
Kdo ještě službu Mobilní Rozhlas nepoužívá a zajímá se o dění v obci, ať neváhá a stáhne si mobilní aplikaci. Více
informací i odkaz na stažení najdete
na stránkách obce https://www.zelechovice.eu/obec-86/mobilni-rozhlas/
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Tato služba umožňuje rozesílání aktuálních informací pro určitou cílovou
skupinu občanů. V případě odstávky
elektrické energie v určité části obce
dojde zpráva jen občanům v této části
obce. K tomu, aby to fungovalo tímto
způsobem, je zapotřebí zaregistrování
co nejvíce občanů v naší obci a vyplnění
adresy. Je to jednoduchý komunikační
nástroj, který by mohl mít velké využití.
V aplikaci nemusíte sledovat jen obec,
ve které žijete, ale i okolní obce a města. Mobilní rozhlas využívá i město Zlín,
takže můžete mít přehled i co nového
se řeší v městě, u kterého žijete nebo
do kterého se chystáte např. na dovolenou (Praha, Brno) a můžete se inspirovat
zajímavými turistickými místy.
Pro bližší představu, jak aplikace funguje přikládám fotografie.
Co nového projekt ještě přinese?

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Od 1. 1. 2021 jsme rozjeli novou službu Sociální
rehabilitace pro zdravotně postižené (je možnost
tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování oprav a servis sluchadel,
pomoc s výměnou hadiček, háků, baterií
b) informační servis o pomůckách pro nedoslýchavé (budík, sluchátka k TV poslechu, příslušenství k sluchadlům)
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
d) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(ovládání televize, pračky, telefonu, praktické využití počítače a internetu)
f ) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

01

11

• Pasport mobiliáře a zeleně, hřbitova, odpadového
hospodářství, dopravního
značení, kanalizace a zimní údržby. V současné době
je již uzavřená smlouva s firmou, která zpracuje v digitální formě přehled o výše uvedených prvcích, které budou
sloužit k neustálé kontrole
stavu a péče o ně, v případě
i aktualizaci nových prvků
a dalších změn. Budeme mít
zmapovány přehledně např.
památné stromy, nové stromky a vzrostlé stromy v blízkosti komunikací a veřejných
prostor, všechny prvky hřiště,

obecní kanalizaci atd.
I vy jako občané budete mít přes naše
internetové stránky k některým pasportům přístup.

Příklad z praxe: Paní Nováková je nedoslýchavá a nepoužívá své naslouchadlo, protože píská.
Kvůli nefunkčnímu sluchadlu je izolovaná, nestýká se s přáteli a venku se necítí bezpečně, protože
neslyší například projíždějící vozidla.

mace a zaměříme se i na bezpečnost na internetu.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat, dojednáme si osobní
schůzku.
Služba je poskytována jak v terénu, tak v ambulanci.
Kontakt:
Telefon: +420 777 005 912
e-mail: zlin@czp-cz.cz
web: www.czp-zk.cz
Facebook: Centrumprozdravotnepostizenezlinskehokraje

S čím jí můžeme pomoci?

Při osobním setkání provedeme základní diagnostiku naslouchadla a s paní Novákovou nacvičíme údržbu a další péči o sluchadlo. Naučíme jí
sluchadlo správně používat. Cílem sociální rehabilitace bylo, aby paní Nováková slyšela a mohla
přirozeně komunikovat s prostředím. Dále aby si
udržovala svou kompenzační pomůcku funkční.
Příklad z praxe: Pan Novák, který je chronicky
nemocný, je čerstvý vdovec. O domácnost se starala manželka. Rád by se naučil pracovat s internetem, aby si mohl objednávat potraviny online
a také udržet komunikaci s rodinou pomocí sociálních sítí.
S čím mu můžeme pomoci?
Pomocí tréninkových aktivit pana Nováka seznámíme s prací na internetu a sociálních sítích.
Naučíme ho nakupovat online, vyhledávat infor-

• Pořízení elektronické úřední desky – v průběhu roku 2021 bude pořízena elektronická úřední deska, díky které
budete mít přístup ke všem důležitým
informacím, týkajících se obce a obecního úřadu v naší obci. Deska bude umístěna u budovy obecního úřadu, aby byla
k dispozici kdykoliv, kdy půjdete okolo.

Fotografie je pouze ilustrační
pro představu 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
o.p.s.
Dům kultury (Flip)
Gahurova 5265, Zlín 760 01
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SKAUTSKÉ OKÉNKO – TAK TROCHU JINÝ POHLED

Vydávat obecní zpravodaj je záslužná činnost. Vydávat jej v době, kdy je většina mimopracovních (i některé pracovní) aktivity
zastaveny, věc nelehká. A napsat do něj (už
několikátý) článek o činnosti spolku, jehož
hlavní činnost byla pozastavena, věc zapeklitá.
Snad mi tedy odpustíte, že tentokrát tím naším
okénkem vyhlédnu trochu dál než na naši želechovskou náves.
Chci totiž využít příležitosti a připomenout
skautům i „neskautům“ výročí dvou významných událostí, které spadají do zimního období. Tím prvním byl 2. prosinec, na který připadá
výročí třetího obnovení skautingu v naší zemi.
Stalo se tak na základě 7bodového „Prohlášení
činovníků k obnově Junáka v roce 1989“ z 27.
listopadu 1989 (deset dní po začátku sametové
revoluce) na půdě Městské knihovny v Praze,
kde se 2. prosince 1989 setkalo několik tisíc vedoucích dětských skupin hlásících se ke skautingu i bývalých skautských vedoucích. Na toto
setkání pak navázala celá řada dalších setkání
po celé zemi. Během roku se k myšlence skautingu přihlásilo na 80 000 dětí a dospělých.
Skauti tak oslavili 30. výročí soustavné činnosti a za rostoucího zájmu dětí i dospělých
vstoupili do čtvrtého desetiletí. Nikdy dříve
v naší historii se jim to nepovedlo. Pokud byste
se na toto téma chtěli dozvědět více, připravil
Skautský institut (skautskyinstitut.cz) několik
materiálů, které Vás jistě zaujmou. Na svých
stránkách zveřejnil dokumentární film Hledání
lilie navazující na film Skauti bez lilie o skautování po roce 1968. Poslechnout si můžete
audionahrávky z prosincových událostí roku
1989, přečíst první čísla skautského časopisu,
na blogu „Do třetice a dost – obnova Junáka
krok za krokem“ naleznete jistě také mnoho
zajímavého.
Druhým datem, na které bych chtěla upozornit je 22. únor. V tento den každý rok slaví
celý skautský svět Den zamyšlení neboli World
Thinking Day. Slaví se již od roku 1926, kdy ho
ustanovila světová skautská konference. Toto
datum není náhodné. Právě v tento den se
totiž narodil zakladatel skautského hnutí lord
Robert Baden-Powell (v roce 1857) i zakladatel-

ka dívčího skautingu
lady Olave Baden-Powellová (v roce
1889). V tento den
si skauti a skautky
připomínají nejen
své zakladatele, ale
všechny své sestry
a bratry po celém
světě.
V jiných letech
se konají různá
skautská
setkání od oddílových
přes středisková až
po
mezinárodní.
Každý rok má své
celosvětové téma
(Letos je to „Společně za mír“) a sadu aktivit, které se k nim pojí.
Letos se setkání konat nemohla, proto vznikl
nápad na online vysílání. Uskutečnilo se 22.
února v 19. hodin na Facebooku a YouTube
a bylo opravdu pestré – hudba, tvoření, rozhovory vážné i nevážné. Program od benjamínků
po dospělé.
Třetí událost, na kterou bych chtěla upozornit, je bohužel smutná. Zemřel pan Josef
Chlud,
nám
známý
jako
Klokan. Byl to
pro želechovské
skauty
člověk legendární, spojený
se začátky skautování zde
po roce 1989
a také s již
zanik lou
skautskou
základnou
ve Vidovách. Ti
z nás, kteří jej
osobně znali
vyjádřili svou
lítost nad touto skutečností

v dopise předaném truchlící rodině a společně
s nimi na něj zavzpomínali. Zde několik úryvků ze vzájemné komunikace: „Miloval přírodu
a lidi za všech okolností a tuto lásku uměl nenásilně – svým příkladem – předávat dál. Jeho
„stopa“ přesáhla daleko přes horizont vlastní
rodiny a zůstane dlouho v srdcích těch, co měli
tu možnost poznat jeho dobrou a laskavou
tvář. Klokan je vzpomínka, příklad, inspirace.“
Čest jeho památce.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po dlouhé době k nám letos zavítala opravdová
mrazivá a sněhová zima. Sice dětem předvedla, jak
umí štípat do tváří, ale to je neodradilo od užívání
si sněhové nadílky a s ní spojených zimních radovánek. Vydováděly se při jízdě na lopatách, klouzání,
bobování, koulování nebo stavění sněhuláků. Lupou si prohlížely sněhové vločky a námrazu na trávě
nebo větvičkách. Společně jsme zkoumali vlastnosti
sněhu a ledu. Děti sledovaly jak se sníh a led pomalu
rozpouští a kolik špíny ve vzniklé vodě zůstane. Povídali jsme si, jak lidé pomáhají volně žijícím zvířátkům

nevlídné počasí přežít. Ptáčkům jsme sypali zrníčka
do krmítek zavěšených na stromech školní zahrady.
Starší děti se vydávaly na delší procházky po okolí.
Vyšlapávaly cestičky – labyrinty v neporušené sněhové pokrývce a pozorovaly zimní krajinu.
Připomněli jsme si i masopustní zvyky a tradice.
Postupně děti vyráběly veselé karnevalové masky,
šašky a obrázky, kterými vyzdobily celou školku.
Potom se děti i paní učitelky proměnily v nejrůznější pohádkové bytosti, zdravotníky, policisty, hasiče,

piráty nebo námořníky a veselý karnevalový rej plný
zábavy, soutěží a odměn začal.
Ve školce děti poznávaly různá povolání. Nejprve
na obrázcích a pak se převlékly do obleků různých
profesí a podle charakteristických znaků jejich práci
předváděly. Hraní a povídání o povolání děti ze třídy
Tygříků zakončily tvorbou dopisu pro naše nejmilejší
a procházkou k poštovní schránce, kde dopis hodily
a s napětím budou očekávat, kdy listonoš donese
jejich psaní domů.
Eva Hurtová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
I v době distanční výuky Žákovský
parlament ZŠ Želechovice nad Dřevnicí funguje. Jeho členové se každý týden

doma se svými nejbližšími. Podařilo se
vybrat mnoho krásných dárků, které pacientům na Štědrý den jistě udělaly radost.
V lednu parlament využil bohaté sněhové nadílky a vyhlásil výzvu Pojďme stavět sněhuláka. I pro tuto akci vytvořil virtuální nástěnku, kterou brzy po vyhlášení
výzvy zaplavila řada krásných fotografií
sněhuláků a dalších sněhových výtvorů.
15. února 2021 uspořádali „parlamenťáci“ pro své spolužáky online turnaj
v oblíbené hře se slovy Skribbl.io. Vítězem turnaje se stal Adam Kolařík ze VII. B.
Na dalších dvou místech se umístily jeho
spolužačky Hana Balajková a Karolína
Válková. Turnaj měl u soutěžících velký

scházejí online přes aplikaci Teams. A rozhodně se nenudí.
V prosinci vyhlásili Soutěž o nejhezčí
domácí vánočku, k níž vytvořili i virtuální
nástěnku. Na ni soutěžící nahrávali fotografie svých sladkých výtvorů. Všechny
soutěžní vánočky byly povedené, a pro
„parlamenťáky“ tak nebylo jednoduché
vybrat tři vítězné. Rozhodlo až hlasování.
Vítězkami soutěže se staly a ceny si odnesly Barbora Tichá z VIII. A, Sára Zapletalová z VI. B a Veronika Horáková z V. A.
V době adventu se parlament připojil
k akci ZŠ Slušovice Štědrý den v nemocnici. Šlo o dobrovolnou sbírku vánočních dárků pro pacienty Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kterým jejich
zdravotní stav neumožnil strávit Vánoce

úspěch, a tak se jistě brzy dočká svého
pokračování.
Ani v současné době členové parlamentu nezahálejí. Aktivně podporují přírodopisnou soutěž Boudo, budko, kdo
v tobě bydlí? a podílejí se na revitalizaci
školní zahrady. Kromě toho rozjíždějí
svůj vlastní projekt. Jedná se o virtuální
nástěnku plnou rad a tipů Letem světem
s parlamentem. Ta má za cíl alespoň trochu nahradit chybějící sociální kontakt
a sdílení mezi žáky v období pandemie.
Děti si prostřednictvím nástěnky mohou
vzájemně doporučit dobrou knihu, film,
dát ostatním tip, kam vyrazit na výlet,
kam za sportem…
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POHÁDKOVÝ ÚNOR
Byla nebyla jednou jedna škola a do ní
chodily děti. Ale nebyly to obyčejné děti.
Byly to moc šikovné a bystré děti, které
měly rády pohádky. Do školy chodili i tvořiví učitelé, kteří také měli rádi pohádky.
Jednoho únorového dne se učitelé
rozhodli, že se s dětmi nebudou učit jen
vyjmenovaná slova a procvičovat sčítání
a odčítání, ale přenesou se do pohádkového světa. Sice jen virtuálně, ale tak se
vlastně učili v této době stále.
A tak všichni četli pohádky, vzpomínali na své oblíbené pohádkové hrdiny,
poznávali pohádkové písničky a znělky
a aspoň na chvíli snili, jaké by to bylo
mít kouzelný předmět, být pohádkovou
postavou. A protože i v pohádkách musí
hrdinové překonat překážky, splnit úkoly,
připravily si děti svůj ostrovtip a zbraně
(pastelky, pera, papíry, tužky…), vykasaly si rukávy a pustily se do díla. Jedni
malovali, hráli maňáskové divadlo, druzí
vymýšleli hádanky, dopisovali konce moderní pohádky, psali dopisy neviditelným
inkoustem, vařili ve stylu Ubrousku, prostři se, luštili křížovky…
A pak najednou řekli učitelé: „Čáry,
máry fuk!“ a děti se proměnily v pohádkové bytosti. Následovalo „Čáry, máry
fuk!“ podruhé a na obrazovkách se dě-

tem objevila návštěva z domu pohádek = hosté z Městského
divadla ve Zlíně, kteří vysvětlili, co je potřeba nachystat, než se v divadle pohádka začne hrát, ptali se, jaké pohádky mají
děti rády. A když učitelé zvolali do třetice:
„Čáry, máry fuk!“, byli zase všichni zpátky
doma.
A zazvonil zvonec a února je konec. Ale
neznamená to, že je konec pohádkám.
Knih, které nás odnesou do říše před-
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stav a báječných dobrodružství je plno,
stačí je jen otevřít. A celý březen navíc
slaví všechny knihy svátek! Takže: „Čáry,
máry,…..“
Jak dědeček měnil, až vyměnil
Děti ze školní družiny se vydaly v úterý
26. ledna na dobrodružnou cestu. S odvahou sobě vlastní si hrdinní průzkumníci
převzali mapu a vyrazili plnit úkoly. Potrápili své mozky luštěním šifer a hádanek,
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osvědčili svou tělesnou zdatnost skákáním
panáka – mohli tak totiž získat zlatý dukát!
Aby té legrace bylo opravdu dost,
po přečtení pohádky „Jak dědeček měnil
až vyměnil“ si děti vybraly jednu věc, kterou v duchu příběhu měnili s lidmi, které
potkali po cestě. A tak jsme měnili, kamínek za kelímek, kelímek za bonboniéru.
K další výměně již bohužel nedošlo, nikdo
neměl to srdce nám ji vzít, a tak nám zůstala. Rozhodli jsme se obětovat čokoládový dolar, který se směnil za propisku,
propiska za lístky, lístky za lopatku a lopatka za kapesníky. Všechny to moc bavilo.
Nakonec jsme úspěšné hádání, sportování a vyměňování zapili horkým čajem,
který skvěle doplnily sladké dobroty. Byl
to krásně strávený čas a těšíme se na další výpravu – která pohádka nás inspiruje
tentokrát?
Program – Na vlně
Děti ze školní družiny se ve středu
a čtvrtek 3. a 4. února mohly celé zachumlat do hebké a hřejivé ovčí vlny.
Připravili jsme pro ně – kromě hromady
příjemného přírodního materiálu – krátkou přednášku o tom, jak se vlna získává, zpracovává, čistí a barví. Stříhání ovcí
jsme bohužel zhlédli pouze na videu. Ale
zpracování vlny různými technikami už
nebylo jen virtuální. Technikou mokrého
plstění si děti za pomoci vody a mýdla
vyrobily vlněnou kuličku do náhrdelníku.
Pak dostaly do ruky plstící jehlu a formu na vlnu a vrhly se na výrobu brože.
A o tom, že se všem jejich umělecké dílo
povedlo, vůbec nepochybujte.
Doufáme, že vlastnoručně vyrobené
šperky budou buď samy hrdě nosit, nebo
je darují někomu, kdo z nich bude čerpat
to množství pozitivní energie a zábavy,
které jsou v nich „zaplstěny-zakouzleny“.
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SONDA
Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.
Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do nového roku s přáním pevného zdraví
a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně
ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto
dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále
mám před očima rok 2003, rok založení naší školy s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem a výchova mladých
umělců hlavně do regionální kultury“. Když jsme jednali
ohledně založení poboček se starosty, řediteli základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme měli před očima
a na paměti rozhovory mnohde již s bývalými kapelníky,
sbormistry, varhaníky, primáši cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitosti zachování a rozvíjení aktivní
kultury v regionu, zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol potvrzovali důležitost vzdělávací
koncepce naší školy a vždy nás významně podporovali

a podporují.
My jsme pak na oplátku po určitém čase zakládali soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí a starali se
o tradice, jejich udržení anebo dokonce obnovení.
Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 120
vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. Jsme
však opravdu optimisté a plně věříme na návrat aktivní
kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů a prarodičů,
bez vaší podpory, podpory Vašich mladých hudebníků
a výtvarníků, podpory formování jejich budoucnosti
a podpory naší školy a našich vzdělávacích cílů bychom
byli jen prázdnou teorií. Je Vás naprostá většina, co jste
nechali, byť na dálku, své děti vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu regionální, považujete
za nedílnou součást vzdělané a vyspělé společnosti, je
tedy bezpochyby.
Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout i živý
obraz činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin.
https://www.youtube.com/
watch?v=Ws8yYsxBwu0
https://www.youtube.com/
watch?v=vgw71oJFq3k&feature=youtu.be
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Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu
srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, prarodičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem
podporovatelům i v této a možná právě v této podivné
a nelehké době.
S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!
Libor Mikl
Ředitel ZUŠ Morava
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ZIMNÍ ZPRÁVY OD ROBINSONEK

Zdravím Vás všechny v Novém roce
a přeji mnoho sil a trpělivosti se zvládáním Covidové pandemie.
U nás na statku se život nezastavil, žijeme, jak to jde, a děláme, co se dá. Zvířata nepočkají a ani neví, že se něco kolem
děje.
Před Vánocemi jsme uspořádaly aukci,
kde naše členka Táňa nabídla ručně vyráběné věci, šály, čepice, košíky, tašky, aj. Výtěžek z aukce činil 3500 Kč, za který jsme
byly nesmírně rády a posloužil na zakoupení krmiv a vitamínů pro naše zvířata.
Zima byla mírná až na poslední měsíc,
kde teploty klesly až na – 16° C, zamrzla
nám voda a koně měli na sobě rampouchy. Doufejme, že už je zima za námi.
V jarních měsících plánujeme dny
na ranči pro děti, den pro rodinu, besedu
s domorodci, exkurze s povídáním a ukázkou canisterapie /terapie psem/ a hippoterapie /terapie koněm/ pro dětské skupiny, organizace, spolky.
V letních měsících plánujeme příměstské i pobytové tábory s koňmi i tematické.
Pravidelně poskytujeme služby svezení na koni na jízdárně, v lese, služby pro
handicapované děti a lidi formou terapie
koněm.
Pokud vás něco zaujalo, nebo vás něco
napadá, co bychom mohli ještě dělat, nabízet pro veřejnost, co vám třeba ve vašem okolí chybí, klidně se zastavte nebo
nám napište na email:
robinsonkyos@seznam.cz.
Dobrovolnictví: stále hledáme lidi, kteří
by chtěli pomáhat při akcích, úklidu pastvin, drobné opravy plotu, ohrad, celoročně docházka ke koním/nutná praxe/. Info:
robinsonkyos@seznam.cz.
Za tým
Robinsonek
napsala
H. Bílková
předsedkyně
spolku

2021

ZPRAVODAJ

01

21

HASIČI ŽELECHOVICE
výjezdů (v roce 2019 - 2816, v roce 2018 - 2257, v roce
2017 - 2255, v roce 2016 - 1513, v roce 2015 - 1829).
Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí v předchozím roce 1583
(v roce 2019 - 1074, v roce 2018 - 709, v roce 2017
- 872, v roce 2016 - 488, v roce 2015 - 532) bez účasti
jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.“

Mladí hasiči
Aniž bychom tušili jak, další rok uplynul jako voda.
Tentokrát byl pro nás všechny ale úplně jiný, dovolím
si říct, o dost smutnější. Mimo pár společných chvil
trávených na pátečních schůzkách, které nám však
skončily hned v březnu, jsme nezažili nic z toho, na co
jsme za běžného provozu zvyklí. Pevně však věříme,
že se brzy všichni setkáme a vše, co nám v loňském
roce uteklo, doženeme a budeme si užívat nejen hasičských aktivit, ale i všeho, co k tomu patří.
Autor: Ivana Hrazdirová
Kluziště
Ve druhém únorovém týdnu přišlo počasí, jaké
tu už dlouho nebylo, a tak se naši členové rozhodli,
že udělají něco pro občany obce, a především pro
děti, a tak nastříkali ledové kluziště pod Sokolovnou.
Po několik večerů i brzkých ranních hodin členové

sboru kropili kluziště vodou, aby se co nejdříve mohlo začít bruslit. Za to jim patří velký dík, a doufáme, že
všem občanům dobře posloužilo.
Autor: Patrik Coufalík
Výjezdová jednotka
Před zhruba 3 týdny vyšla na webu HZS Zlínského kraje statistika výjezdů jednotek požární ochrany
ve Zlínském kraji. Výjezdy jsou pěkně přehledně rozděleny podle okresů a dále dle konkrétních jednotek.
Než však budeme pokračovat podrobněji, je potřeba zmínit, že počet výjezdů dobrovolných jednotek se razantně zvyšuje každým rokem. Ruku v ruce
se samostatnými výjezdy, ke kterým profíci ani nepřijedou.
Cituji z článku: „U jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí bylo v roce 2020 evidováno celkem 3658

Počet výjezdů za poslední 2 roky stoupl o 62 %
z 2257 na 3658. Samostatných výjezdů bylo dokonce
o 123 % více, ze 709 na 1583. Z tohoto je jasně vidět
vzrůstající role tzv. „dobráků“ ve společnosti a každý
jejich zřizovatel by měl dbát na co nejlepší vybavení
své jednotky, protože nikdy neví, kdy budou v obci
potřeba.
Nyní tedy už k naší jednotce. V okrese Zlín bylo
provedeno celkem 1109 výjezdů (z toho 463 samostatných) a to 97 jednotkami (v okrese je zhruba o 10
jednotek více, ale ty, co loni nevyjely ani jednou,
tak nejsou v přehledu ani uvedeny). Z tohoto počtu
připadá na JPO V (77 jednotek) celkem 341 výjezdů
(z toho 168 samostatných). Zbytek provedly JPO II (6
jednotek) a JPO III (14 jednotek). Rozdělení jednotek
dle kategorií najdete např. na našich internetových
stránkách.
Naše jednotka je v JPO V a má za rok 2020 celkem
11 výjezdů (z toho 4 samostatné). Průměr u tohoto
typu jednotky byl vloni cca 4,5 výjezdu (z toho cca
2 samostatné). Naše jednotka tedy vyjíždí více jak 2x
častěji, než je průměr v našem okrese pro naši kategorii. Počet našich výjezdů je dokonce vyšší než u 7
jednotek ze 14 u vyšší kategorie JPO III.
Jen pro zajímavost uvedu, že nejvyšší počet výjezdů v našem okrese v kategorii JPO V měla jednotka ze
Spytihněvi, která měla celkem 38 výjezdů (z toho 34
samostatných), což se v tabulce trošku vymyká.
Nezbývá než očekávat další zvyšování využívání
dobrovolných hasičů a pořádně se na to připravit.
Za SDH Želechovice
Veronika Zichová a Petr Hrazdira
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
PŘEDJAŘÍ V ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ
Ve starších dobách, kdy byli lidé mnohem
více než my dnes spjati s přírodou a jejich
život plynul v harmonii s opakujícím se ročním cyklem, vnímali citlivěji jednotlivá období i pozvolné přechody mezi nimi. Průběh
roku s měnící se venkovní teplotou, postupným dozráváním hospodářských plodin,
zemědělskými pracemi i prožíváním zvyků a tradic se svými světskými i církevními
slavnostmi tak byl nesrovnatelně pestřejší
a bohatší, než dnešní doba propojená moderní technikou, kdy lidé tráví většinu času
ve svých domovech či v uzavřených kancelářích, ať je léto nebo zima. Specifickým
a všemi očekávaným časem bylo předjaří,
kdy se příroda po dlouhé a tuhé zimě začala
probouzet a první sluneční paprsky přinášely, tak jako každým rokem, novou naději
do znovu se rodícího života. Zároveň to byla
pro naše předky doba zabijaček, svateb, masopustního veselí, ale i hlubokého duchovního zamyšlení a sebezapření v době Postní.
Když začaly tát sněhy a po Dřevnici plavaly ledové kry, které už se nevlezly do hospodských sklepů k chlazení piva, ve vzduchu bylo cítit přicházející jaro. Přesto zima,
ta krutá vládkyně se své moci ještě dlouho
odmítala vzdát a svou hůl napřahovala až
do květnových „Zmrzlých mužů“, kdy ještě
často překvapily ranní mrazíky. Přesto už
v únoru a březnu pod povrchem povolující půdy ožívaly cibulky a oddenky jarních
květů, aby z nich vzápětí vyrašily první
sněženky, bledule, jaterníky a později i lýkovce, petrklíče, sasanky, plicníky či orseje.
Rovněž pupeny stromů se začaly naplňovat
a chystat k prasknutí. V teplejších a slunečných dnech i včely zažívaly svůj první prolet
a pastvu na květech kočiček či lískových jehnědách. V této době také hospodáři započali se zemědělskými pracemi.
Na polích se objevili oráči s pluhy zapřaženými za koněm či volkem. Ještě než zajeli
do vysychající půdy, pokropili sebe, zvířata
i pracovní nástroje svěcenou vodou a pole
s první obrácenou brázdou požehnali znamením kříže. Pak již nastala těžká chlapská
práce, kterou dnes známe pouze z pranostik: „Na svatého Řehoře, líný sedlák, který
neoře.“ Zprávu o blížícím se jaru také zvěstovalo ptactvo vracející se z teplých krajin.
Z vrcholků stromů začali hvízdat špačči,
vysoko na obloze se rozezpívali skřivánci
a na polích vykračovali čápi, sbírající vyoranou potravu. Také konipasi za tímto účelem
doprovázeli sedláky a právě jejich činnost
v blízkosti zapřaženého dobytka jim dala
jméno. Na povláčená a srovnaná pole pak
vyšli rozsévači k jarnímu setí, plachtu za-

věšenou na levém rameni, pravou rukou
rozhazovali zrno a takto obřadně zakládali
na novou úrodu.
Před tím však, dokud byly teploty nižší,
bylo třeba uspořádat poslední zabijačky,
nutno využít období, kdy dosud nelétal
hmyz a maso i výrobky z něj připravené se
daly dobře konzervovat. Zároveň se jednalo o společenské události, kdy se do práce ochotně zapojily širší rodiny, děti nešly
do školy a již den předem se v moždíři tloukla sůl a pepř, chystala se majoránka, česnek
a další suroviny. Šperky (tlačenky, jitrnice,
jelítka a zabijačková polévka) pak byly roznášeny po sousedech ze všech stran, aby
mohly být v dalších dnech ochutnány zase
dobroty z jejich produkce. I tímto způsobem
byly budovány dobré přátelské vztahy
na dědině. V tomto mezidobí mezi dobou
Vánoční a Postní bylo dříve pořádáno také
nejvíce svateb. Důvod byl prostý, z celého
roku bylo právě nyní nejvíce času věnovat
se oslavám a besedování. V teplejších měsících bylo nutno soustředit se na nejrůznější
polní práce (senoseč, okopávání řepy nebo
zemáků, žně,…). Advent a Půst byly zase
určeny k vnitřnímu usebrání a duchovnímu
rozjímání více než k uvolněné zábavě. Zajímavé také bylo, že svatby se tradičně nepořádaly o sobotách, jak je tomu dnes zvykem,
ale zejména v úterý, což vycházelo z biblické
tradice oddávat třetího dne v týdnu (prvním
dnem v židovském kalendáři totiž byla neděle).
Končící zima pak byla i radostí pro děti.
Josef Balajka v Podřevnicku z roku 1940
vzpomíná takto: „Sotva se ukázalo jarní
slunko, oživla náves halasem ogarů, kteří
na příhodných místech šprtali, to jest hráli
o fazole házením do důlků. Jiní zase pálkou
odráželi kyčkrle (špačka), při čemž nejednou
tento sport odnesla něčí skleněná tabule
v okně.“ Josef Kalda si zase těmito slovy pochvaloval jarní pobyt venku: „Po zimě několik dní slunečného jasu, led roztál, sníh slezl
s úbočí, my ogaři mohli vyběhnout bosi. Ach
jaká rozkoš! Jak jsme si všichni pochvalovali.
Zbaveni něčeho těžkého, skornatělého, co
naše nohy svíralo a jim veškeré pružnosti
odnímalo! Zajisté, kdo vymyslel boty, byl veliký nepřítel lidstva! Z počátku ovšem jsme
našlapovali jen zlehka a se nadnášeli, ale šlo
to, vždyť na jaře jest vše hebounké a měkké. A za týden třeba přes nejostřejší kamení
nebo strnisko.“
A nastal masopust neboli končiny či ostatky. Hospodyně usmažily koblihy a chasa
chodila po dědině s medvědem nebo opentleným beranem. Všude se zpívalo a popíjelo,

často muzika hrála i tři dny po sobě. V úterý
se také vyskakovalo na „konopě“ – při tanci
se vyskakovalo vysoko, aby ten rok vyrostlo vysoké konopí. V hospodě se pak tančily
samé starosvětské – obkročák, žabská, blechová, pytlácká… A co se dělo těsně před
půlnocí? Vypůjčme si slova Františka Müllera: „…zakryli basu černým vlňákem, uvázali
na ni černou mašli, nasadili jí černý klobouk
a když před hospodou ponocný odtroubil
půlnoc, muzikanti hráli písničku pohřební,
hospodský pokropil nebožku pivem a co
ve džbáně zbylo, vychrstl na přítomné. Tak
skončilo veselí, hospoda se vyprázdnila
a bylo tam smutno od Popeleční středy až
do Vzkříšení.“
Na druhý den se šlo, stejně jako v dnešní
době, na popelec. Kněz popelem z loňských
kočiček dělá věřícím křížek na čelo se slovy:
„Prach jsi a v prach se obrátíš“ či „Čiň pokání a věř evangeliu.“ Naši předkové se uměli
pobavit, ale zároveň v pravý čas se dokázali
ponořit do hloubi svého citlivého valašského srdce a po dobu 40 dnů se zklidnit, postit
a věnovat modlitbě. Postní čas byl krátce
přerušen pouze na Josefka a na Františku,
kdy se hrálo po dědině nositelům těchto
hojně rozšířených křestních jmen. Jinak se
však po večerech v rodinách při svíčkách
nebo loučích odříkával růženec či křížové
cesty.
Postupně se začalo stále více oteplovat,
země rozkvétala a vůně planých trnek se
nesla krajem. Cérky hodily slaměnou Mořenu do potoka na znamení vítězství nad odcházející zimou a ogaři po ní prali kamením.
Přiblížila se Květná neděle, připomínající
slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a nadešel Svatý týden před Velikonocemi. O tom
však až někdy příště.
Pavel HURTA
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V ROCE 2020 JSME SE V NAŠÍ OBCI ROZLOUČILI:
Leden:
Únor:
Březen:

Duben:
Květen:
Červen:

Jozef Tonhauser
Milan Pantálek
Karel Jančík
Ladislav Paták
Zdeněk Velecký
Josefa Peprnová
Anděla Polášková
Josef Chytil
Hana Vognarová
Jarmila Tonhauserová
Jaroslav Řezník
Josef Juráš
František Hrnčiřík

Marta Janíčková
Zdeněk Janíček
Anna Trunkátová
Michal Vaňhara
Jana Nedbálková
Zlata Kamasová
Stanislav Jaška
Pavla Hanzlíková
František Bořuta
Alena Hrnčiříková
Zdeněk Nekvinda
Vlasta Janotová
Silva Hořínková

Červenec:

Srpen:
Září:

Listopad:

Prosinec:

Ivo Thurner
Jaroslav Macháň
Stanislav Žaludek
František Hlavsa
Jan Dřevojánek
Emílie Handlířová
Anna Motýlová
Antonín Rosík
Stanislav Strnadel
Jana Sousedíková
Ludmila Hrazdirová
Pavel Janečka

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI LEDEN - ÚNOR 2021
Josef Velecký
Drahomíra Masařová
Drahomíra Patáková
Vlasta Kratochvílová
Hana Kubínová
Marie Trojanová
Libuše Janečková
Helena Bartončíková
Matěj Šopík

95 let
95 let
91 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let

František Kamas
Jaroslav Kořének
Stanislav Ševců
Ludmila Sedláčková
Jiřina Světlíková
Anna Holubová
Věra Ševčíková
Mikšíková Věra
Josef Žižka

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let

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

AKCE V OBCI
24. 3. 2021

15. veřejné zasedání ZO

obec

duben

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2021
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

6. 1.

20. 1.

3. 2.

17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

14. 4.

28. 4.

12. 5.

26. 5.

9. 6.

23. 6.

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

1. 9.

15. 9.

29. 9.

13. 10.

27. 10.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

21. 6.

19. 7.

svoz 1× za 2 týdny ve STŘEDU
SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

4. 1.

1. 2.

1. 3.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU

28. 1.

Mobilní svozy
Nebezpečný odpad

25. 3.

29. 3.

26. 4.

24. 5.

16. 8.

1× MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ
20. 5.

15. 7.

9. 9.

4. 11.

30. 12.

1× ZA 2 MĚSÍCE - Svoz papíru v letošním roce ve vybrané ČTVRTKY
17. 4.

12. 6.
17. 4.

4. 9.

30. 10.
4. 9.
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