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v době nadcházejících letních dnů
se znovu zamýšlím nad suchem, které
nás v posledních letech pravidelně
postihuje. Přečetl jsem řadu názorů
od předních českých vědců, kteří se
věnují této problematice a dochází
mi, že bez změny hospodaření
na zemědělské půdě nemáme šanci
ubránit se postupnému vysychání
krajiny. Viditelné projevy sucha,
jako jsou vyschlá pole a vodní toky,
kůrovcová kalamita apod., provázejí
i méně viditelné o to však závažnější
jevy. Nejzávažnějšími jsou úbytek
spodních vod, vysychání pramenišť,
vymírání vodních organismů nebo
kontaminace
podzemní
vody
pesticidy a jinými druhy chemických
látek.
Na to navazuje vymírání
různých druhů hmyzu a ptactva.
Přesto je to teprve začátek, krajina
ztrácí schopnost zadržovat vodu,
dramaticky ubylo organické složky
v půdě a bez chemie nelze prakticky
žádnou plodinu efektivně pěstovat.
Myslím, že je na čase začít něco dělat.
Prvním krokem by mělo být odmítnutí
vlády
zemědělských
oligarchů,
protože v jejich zájmu není zdraví
přírody ani nás lidí, ale pouze a jen
zisk a tučné dotace. Dávno překonané
biopaliva I. generace se u nás stále

vyrábí ve velkém, monopol na jejich
zpracování a dotační pobídky čerpá
předseda vlády, který je přímo
zodpovědný za zemědělskou politiku
a její dopady na životní prostředí
v zemi. Většina z vás jsou rodiče a vždy
jste chtěli pro své děti to nejlepší,
k tomu patří i zdravé životní prostředí
a dostatek vody. Myslete na to prosím
v každých dalších volbách.

Michal Špendlík, starosta obce
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 11. zasedání dne 15. 4. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 11. schůze.
Usnesení 2.1./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č.
847/1, cca 23 m2, nacházející se v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 2.2./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č.
1004/1 o výměře 53 m2, p. č. 1174/127 o výměře 86 m2,
vodní plocha, p. č. 1180/2 o výměře 31 m2, ostatní plocha,
p. č. 1185/1 o výměře 285 m2, ostatní plocha, p. č. 1200/1
o výměře 341 m2, ostatní plocha, p. č. 1201 o výměře 72 m2,
ostatní plocha, p. č. 1202 o výměře 16 m2, ostatní plocha,
p. č. 1254/9 o výměře 42 m2, ostatní plocha, p. č. 1258/2 o výměře 59 m2, ostatní plocha, p. č. 1267 o výměře 6 m2, trvalý
travní porost, p. č. 1268 o výměře 73 m2, ostatní plocha, p. č.
1276 o výměře 7 m2, ostatní plocha, p. č. 1292/1 o výměře 7
m2, vodní plocha vše nacházející se v k. ú. obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 2.3./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
1180/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, nacházející se v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 3./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Pachtovní smlouvy na pozemek p.
č. 2638/1 o výměře 3995 m2, nacházející se v katastrálním
území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí a ROBINSONKY, o. s., Středová 4786,
760 05 Zlín, IČ: 02422131. Roční pachtovné bude 1 Kč a bude
splatné pozadu vždy k 1. říjnu.
Usnesení 4.1./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku
administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ulici Výpusta“ u Ivana Černého, Sokolská
3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu 15 000 Kč.
Usnesení 4.2./11RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku
administrace výběrového řízení na TDI pro veřejnou zakázku „Maršovy - chodníky a opěrné zdi - TDI“ u Ivana Černého,
Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu 10 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 12. zasedání dne 29. 4. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 12. schůze.
Usnesení 2./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala doručený Návrh Generelu veřejného osvětlení
obce od AKTE PK s. r. o., T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ
05284388 a požadovala zapracovat zjištěné nedostatky.
Usnesení 3./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Želechovice nad Dřevnicí – vodovod a kanalizace“ SMO a. s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ
42339839, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4./12RO/2012: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala povolení sjezdu z obecní komunikace ke stavbě
Školícího centra firmy Epos na pozemku p. č. 2299 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí a schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 2300/1 k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako
vlastníkem pozemku a Epos spol. s r.o. Paseky 455, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí., IČ 40942031, jako stavebníkem
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynové přípojky
pro stavbu Školícího centra firmy Epos na pozemku p. č. 2299
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 5./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku na opravu místní komunikace
v lokalitě nad Pilou Pešl, technologií asfaltový beton a schválila objednávku u Film real s. r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín –
Kudlov, IČ 26274159 za cenu 411 750 Kč bez DPH.
Usnesení 6./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí žádost o poskytnutí finanční výpomoci
Domu sociálních služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32
Návojná, IČ 70850852.
Usnesení 7.1./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Žele-

chovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 72553251 na pořádání akce „Rakeťák“, termín konání akce
26.04.2019 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 7.2./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 72553251 na pořádání akce „Fotbalový turnaj Mc. Donalds
Cup 2019 okrskové kolo“, termín konání akce 02.05.2019
ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 8./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 48, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
44119259 na pořádání jednorázové akce „ XIX. Májový badminton“, termín konání akce 01.05.2019 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 9./12RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace pro Sarkander z. s. a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sarkander z. s., Biskupské nám. 141/2,
779 00 Olomouc, IČ 60043920 na jednorázovou akci „Pouť
na Provodov – pochod“, termín konání akce 03.-04.05.2019
ve výši 2 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 13. zasedání dne 3. 5. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./13RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 13. schůze.
Usnesení 2./13RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavební práce
„Želechovice - oprava chodníku v ulici Výpusta“ a pověřila
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SVUNDZI CZ s.r.o.., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 02186772 za nabídkovou cenu 488 081 Kč
bez DPH.
Usnesení 3./13RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č.
847/1, ostatní plocha, silnice, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí,
o výměře 2,5 m x 8 m, v místě dle nákresu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a YTAK 05 s.r.o., Paseky 647, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 05537355. Jedná se o povolení provozování letní zahrádky na vypůjčené části pozemku
za těchto podmínek: Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou od 3. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Provozní doba restaurační
zahrádky se stanoví od 11:00 hodin do 22:00 hodin, po ukončení provozní doby a v noci musí být nábytek uklizen a zahrádka musí být řádně označena tak, aby byla viditelná
z důvodu prevence dopravní kolize. Výpůjčitel je povinen
udržovat a řádně uklízet prostor restaurační zahrádky i jejího
bezprostředního okolí. Při prvním porušení těchto podmínek
bude vyzván k nápravě, při dalším porušení bude výpůjčka
ihned ukončena.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 14. zasedání dne 13. 5. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 14. schůze.
Usnesení 2.1./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila účetní závěrku /tvoří přílohu zápisu č. 2/ k 31.
12. 2018 příspěvkové organizace Základní škola Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519 a hospodářský výsledek organizace za rok
2018 ve výši 98.449,85 Kč a schválila převedení částky ve výši
83.449,85 Kč do rezervního fondu organizace a převedení
částky ve výši 15 000 Kč do fondu odměn organizace.

Usnesení 2.2./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí nařídila Základní škole Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519, převedení částky 30 000 Kč z rezervního do investičního fondu
organizace.
Usnesení 3./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila účetní závěrku /tvoří přílohu zápisu č. 3/ k 31.
12. 2018 Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o., ul.
Podřevnická 405, Želechovice nad Dřevnicí, IČ 720 38 501
a hospodářský výsledek organizace za rok 2018 ve výši
4 116 Kč a schválila převedení této částky do rezervního fondu organizace.
Usnesení 4./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace a schválila objednávku pořízení projektové dokumentace „Želechovice nad Dřevnicí – hřbitov – revitalizace
zeleně“ za cenu 6 000 Kč u Atelier KOSA s. r. o. Tř. T. Bati 3296,
760 01 Zlín, IĆ: 07137 524.
Usnesení 5./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Robinsonky , o. s. Středová 4786, 760 05 Zlín,
IČ 02422131 na pořádání jednorázové akce „Beseda s domorodci želechovických Pasek“, datum konání akce 08.05.2018
ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 6./14RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a SDH Želechovice nad Dřevnicí, Podřevnická 405,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí IČ 65792394 na pořádání
jednorázové akce „Kácení máje a májová veselice“, datum
konání akce 25. 5. 2019 ve výši 5 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 15. zasedání dne 27. 5. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila
program 15. schůze.
Usnesení 2./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace a schválila objednávku vyhotovení projektové
dokumentace „Želechovice nad Dřevnicí – revitalizace hřbitova, předprostoru kostela a zeleně na svahu pod kostelem
na pozemcích p. č. 185/38, 185/17, 22“ u Atelier KOSA s. r. o.
Tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín, IĆ: 07137 524 za cenu 40 600 Kč.
Usnesení 3./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku na herní prvek 2 – Swing - Slide
a schválila objednávku u Stolařství Sedlář, Paseky 657, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75697891 za cenu 78 000 Kč bez DPH.
Usnesení 4./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku na vyhotovení akce „Výměna
přípojek dešťové a splaškové kanalizace u ZŠ“ a schválila objednávku u SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 02186772 za cenu 92 532, 50 Kč bez DPH.
Usnesení 5./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1758/3 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, plynové přípojky, přípojky NN k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 2224/16
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 6.1./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice, z. s. poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrem pro rodinu Vizovice. z.
s., Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice I.“, toto se
bude konat v termínu od 15. – 19.07.2019 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 6.2./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu Vizovice, z. s. poskytnutí dotace
a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrem pro rodinu Vizovice. z.
s., Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na jednorázovou akci „Příměstské aktivity Želechovice II.“, toto se bude
konat v termínu od 19. – 23.08.2019 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 7./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí dotace a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice nad
Dřevnicí, Želechovice 48, IČ 44119259 na pořádání jedno-
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rázové akce „Dětský den“, akce se bude konat 09.06.2019
ve výši 8 000 Kč.
Usnesení 8.1./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 72553251 na pořádání akce „Želechovický Pinkal“, termín
konání akce 01.06.2019 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 8.2./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání akce „SPARTAN KIDS – dětský
překážkový závod“, termín konání akce 12.06.2019 ve výši
1 500 Kč.
Usnesení 8.3./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 72553251 na pořádání akce „PSL - Kinball“, termín konání
akce 19.06.2019 ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 9./15RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Robinsonky, o. s. Středová 4786, 760 05 Zlín, IČ 02422131
na pořádání jednorázové akce „Den pro rodinu“, datum konání akce 18.05.2019 ve výši 3 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém 16. zasedání dne 10. 6. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila

program 16. schůze.
Usnesení 2./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila vypuštění požadavku na pořízení územní studie
na zpřesnění vymezení plochy územní rezervy pro silniční
dopravu z podkladů pro změnu územního plánu obce Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 3./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí postup ve věci uplatnění
nároku na náhradu škody poškození traktoru vzniklé pádem
stromu, ke které došlo 9.1.2019 v k. ú. obce Želechovice nad
Dřevnicí. Tato záležitost bude projednána i na nejbližším řádném zasedání ZO dne 26.06.2019.
Usnesení 4./16RO/2019: 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 „Maršovy-chodníky a opěrné
zdi“ - technický dozor a BOZP“ pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Ing. Josefem
Pivodou, Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 40944204
za nabídkovou cenu 94 380 Kč vč. DPH.
Usnesení 5./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku na vícepráce na zpevněných
plochách u ZŠ Želechovice nad Dřevnicí a schválila objednávku u SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava,
IČ 02186772 za cenu 142 685 Kč bez DPH.
Usnesení 6./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1998/34 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx,
jako stavebníkem výústního objektu pro ČOV k rodinnému
domu Paseky čp. 124 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 7./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala a vzala na vědomí podání informací o provedené revizi drenáže a dalším postupu ve věci návrhu na uložení vhodného a přiměřeného opatření k odvrácení hrozící
újmy sesuvu v chatové oblasti Zelené údolí na pozemku p. č.
1991/2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 8./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 s Regionální rozvojovou agenturou Východní Mo-

ravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176 na zpracování
žádosti podání žádosti o dotaci v rámci programu Výzva č.
51 – Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ Zlín
2014-2020 na stavbu „Výstavba přestupního terminálu v obci
Želechovice nad Dřevnicí, II. etapa“.
Usnesení 9./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
projednala cenovou nabídku a schválila objednávku administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba přestupního terminálu v obci Želechovice nad Dřevnicí, II. etapa“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703
za cenu 40 000 Kč.
Usnesení 10.1./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí dotace Sdružení rodičů a přátel
Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z. s. a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sdružení rodičů a přátel
Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z. s., ul. 4. května
336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 653402248 na pořádání jednorázové akce „Zlatá čokoládová tretra“, termín
konání akce 07.06.2019 ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 10.2./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí dotace Sdružení rodičů a přátel
Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z. s. a zároveň
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sdružení rodičů a přátel
Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z. s., ul. 4. května
336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 653402248 na pořádání jednorázové akce „Zahradní slavnost“, termín konání
akce 07.06.2019 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 11./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí
schválila ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci 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
školou a Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizací, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 72038519 na jednorázovou akci „Expedice Banát 2019“,
termín konání akce 14.-23.06.2019 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 12./16RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zapojení Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace, 4. května 336,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 72038519 do projektu
kraje financovaného z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci výzvy 30_19_009.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
K SYSTÉMU (MESOH)
Co je systém MESOH?
MESOH je motivační systém založený na adresném
třídění odpadů. Tříděný odpad je hodnocený tzv. EKO
body, které se na konci roku přepočítávají na slevu z poplatku.
Hodnocení odpadu v rámci MESOH?
Za každý pytel vytříděného odpadu je udělován určitý počet EKO bodů (1 pytel plastu = 3,4 EKO bodu; 1
pytel papíru = 3 EKO body apod.). Tyto body získává
každý odevzdaný pytel s čárovým kódem, který splňuje
hmotnostní podmínky dle pravidel systému (2,5 – 4,5 kg
u plastu; 5 – 10 kg u papíru apod.).
Jak získat body navíc?
EKO body navíc (za snižování produkce odpadů,
za efektivní využívání nádob a pytlů atd.) je možné získat tak, že v odpadovém účtu vyplníte Odpadový dotazník a potvrdíte Inventuru stanoviště.
Co je Inventura stanoviště a kde ji najdu?
Inventura stanoviště je jmenovitý seznam všech osob
na dané stanovišti/v dané domácnosti. Je možné ji potvrdit po přihlášení do odpadového účtu.
Co je Odpadový dotazník a kde ho najdu?
Odpadový dotazník je seznam otázek o nakládání
s odpady v dané domácnosti (třídím plast, papír, sklo,
textil, kompostuji atd.). Je zde možné také vyplnit až 5
způsobů snižování produkce odpadů (např. nekupuji
PET lahve, neberu letáky apod.), díky kterým je možné
obdržet EKO body navíc. Odpadový dotazník lze vyplnit
v odpadovém účtu.
Jak se přihlásit na odpadový účet?
Na odpadový účet je možné se přihlásit na webu
www.mojeodpadky.cz – tlačítko „Přihlásit“ – zde vyplním své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO), které naleznu na spodní straně archů s čárovými kódy
na pytle.
Co musím udělat pro plnohodnotné zapojení do systému MESOH?

Přihlásit se na odpadový účet (viz. výše), potvrdit
Inventuru stanoviště a vyplnit Odpadový dotazník (dle
skutečnosti) a poté stačí již třídit odpad do pytlů a lepit
na něj čárové kódy.
Jak se budou vyhodnocovat slevy?
Slevy z poplatku jsou vyhodnocovány následovně:
Domácnost získala celkově 150 EKO bodů. V domácnosti žije 5 osob.
Každá osoba v domácnosti obdržela tedy 30 EKO
bodů.
Město stanovilo poplatek za odpad na 500 Kč/
osoba a hodnotu EKO bodu na 10 Kč.
Sleva pro 1 osobu v dané domácnosti by tedy činila
300 Kč (30 EKO bodů * 10 Kč = 300 Kč).
Dříve by tedy domácnost zaplatila celkem 2500 Kč
za odpad. Díky MESOH zaplatí 1000 Kč.
Kam se mohou občané obrátit s žádostí o radu,
pomoc, doplnění záznamu apod.?
Pro občany je provozován speciální e-mail, kam mohou psát své dotazy a připomínky: kolektiv@mojeodpadky.cz , nebo burianova.isnoit@gmail.com nebo se
mohou dostavit osobně do kanceláře OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí, kde rádi porádíme.
Co starší občané, kteří nemají internet?
To je možno uskutečnit v kanceláři obecního úřadu
v Želechovicích nad Dřevnicí, kde Vám s tím pomůže referentka. Může požádat souseda, potomky nebo
vnoučata apod. Jedná se o jednorázový úkon, tedy
Odpadový dotazník i Inventura stanoviště jsou platné
od potvrzení „navždy“. Tedy dokud sám občan nebude
chtít provést změny.
Jak třídit u bytových domů?
Individuálně do pytlů – každá domácnost třídí
po vlastní ose do pytlů.
Co dělat, když nám v domácnosti dojdou štítky
s čárovými kódy?
Další arch s čárovými kódy si můžete vyzvednout

v kanceláři obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí, je možno si nechat vytisknout arch např. jenom s čárovými kódy na plast nebo jenom na papír, nebo kombinované /takové, které jste dostali při placení poplatku/.
Co dělat, když nám v domácnosti dojdou pytle na tříděný odpad?
Pro další pytle na tříděný odpad si občané mohou
dojít na obecní úřad, referentka prověří na stránkách
www.mojeodpadky.cz v evidenci stanoviště svezený
vytříděný odpad z Vaší domácnosti a vydá Vám potřebný počet pytlů.
Co dělat, když si pořídím novou nádobu na směsný
odpad?
Dostavit se do kanceláře obecního úřadu, kde obdržím čárové kódy k označení nádoby, aby mohla být nádoba řádně načtena při dalším svozu. Pozor – nádoby,
které nebudou takto označeny nebudou TS Zlín vyvážet.
Jak označit větší množství tříděného odpadu?
Pokud budete mít ve svozový den nachystáno více
pytlů s tříděným odpadem od domu – plast nebo papír, tak označte pytle standartní velikosti jednotlivě visačkou s čárovým kódem. Méně naplněné pytle štítky
neoznačujte, ale i tyto pytle Vám budou v den svozu
vyvezeny.
Nádoby na směsný odpad neoznačené čárovým/
QR kódem nebudou od pátku 5. července 2019 sváženy! Čárový /QR kód je kód, který dodala /na nádoby nalepila/ obec, pokud Vaše nádoba kód nemá
dostavte se do kanceláře OÚ v Želechovicích nad
Dřevnicí, kde tento kód obdržíte.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům, že se
do Motivačního systému na třídění odpadového hospodářství v naší obci zapojili. Děkujeme, že třídíte odpad!
S pozdravem vedení obce
Želechovice nad Dřevnicí
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BILANCUJEME 1. POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU

S koncem zimního období a začátkem jara pokračovaly investiční akce dle schváleného harmonogramu v naší obci.
Proběhly práce na rekonstrukci kanalizace u bytovek, kde kromě výměny kanalizačního potrubí
a jeho napojení na kanalizační sběrač došlo i k likvidaci stávajících septiků, zasypáním zeminou s celkovou úpravou terénu.

Následně došlo k vybudování veřejného vodovodu v ulici Družstevníků. Tato akce proběhla šetrnou metodou, kdy vodovodní potrubí bylo uloženo
do země pomocí protlaku.
V okolí Základní školy byly provedeny opravy nekvalitního asfaltového povrchu na příjezdové komunikaci, úpravy terénu před školou včetně výsadby
nových stromů a zeleně. Před vstupem do školy byl

osazen nový mobiliář a došlo i k rozšíření přístřešku
autobusové zastávky pod školou.
V horní části ulice Lysá byla dokončena a předána základní technická vybavenost pozemků pro
výstavbu sedmi rodinných domů, kde obec zajišťovala vybudování nové kanalizace, vodovodu, tlakové
stanice a elektřiny vč. přípojek na jednotlivé parcely.
Byla zde také zřízena nová příjezdová komunikace
a veřejné osvětlení.
V současné době probíhá oprava chodníku na ulici Výpusta, kde dojde k výměně podloží a především
povrchu chodníku za novou dlažbu vč. obrub.
Práce na novém chodníku směr „Maršovy“ započnou v dohledné době. K určitému zdržení došlo
následkem komplikací, které vznikly požadavkem
na přeložením části el. vedení NN v místě přiblížení
chodníků a opěrné zídky ke sloupům NN.
Abychom mohli posoudit stav veřejného osvětlení, nechali jsme si zpracovat podrobný pasport a generel veřejného osvětlení, který nám umožní rychlou
orientaci ve všech částech obce při opravách a údržbě VO a rovněž nám ukáže možné úspory při zachování intenzity osvětlení dle zákonných norem.
Tímto výčtem činností naše práce na zvelebování
obce nekončí a budeme pokračovat dál s realizací
dalších projektů.
Kolektiv pracovníků obce přeje všem hezké prožití léta a dětem krásné prázdniny.
Vlastislav Švrček, místostarosta obce

JARNÍ PROCHÁZKA NAUČNOU STEZKOU
V neděli 16.června 2019 jsme zopakovali komentovanou prohlídku Naučné stezky Želechovice nad Dřevnicí.
Přes nejistou prognózu předpovědi počasí se v prostoru
před samoobsluhou Jednota sešlo odpoledne takřka
padesát zájemců o pohyb v přírodě. Letos byla tato procházka obohacena o nové prvky. Navštívili jsme kostel
sv. Petra a Pavla, dále jsme se zastavili na selském statku
u Robinsonek a vydatně jsme se občerstvili v kulturním
zařízení hasičů želechovické paseky - v rumové chýši.
Celou trasou nás provázel příjemný hlas Pavla Hurty,
který má velmi rozsáhlé znalosti ze všech oblastí života
Želechovic a hlavně o tom dokáže poutavě vyprávět.
Rádi jsme mezi námi uvítali i zástupce Klubu českých
turistů Zlín a Vizovice. Vedoucí zlínských značkařů a jeho
zástupce nám poskytli cenné rady a připomínky ke způsobu značení naší NS. V závěru vyjádřili spokojenost
s provedením a se způsobem vedení trasy. Zároveň ale,
po zkušenostech z podobných NS, upozornili na častý
problém s údržbou těchto turistických cest.
Cestou po NS jsme kromě krátkých zastavení u jednotlivých tabulí navštívili kostel sv. Petra a Pavla, kde
nám Pavel Hurta nenásilnou formou přiblížil zajímavosti této významné stavby Želechovic. Kostel není jen
místem, kde se setkávají věřící, ale je zároveň součástí
naší kultury a naší historie. Cestou dále jsme navštívili
selský ranč „Robinsonky“, kde pro nás vedoucí tohoto
statku připravila malé pohoštění a zároveň nás informovala o aktivitách, které zde poskytují široké veřejnosti.
Jedná se především o aktivity s koňmi a dalšími zvířaty,
které jsou určeny jak pro zdravé tak i pro zdravotně handicapované děti i dospělé občany. Pak následoval problematický úsek trasy od tabule č.4, kde v současnosti
čekáme na dořešení majetkoprávních vztahů v rámci
probíhajících pozemkových úprav. Proto jsme museli,
za obětavého přispění obyvatel, zvolit náhradní řešení
a přizpůsobit naši trasu současnému stavu obhospodařovaných pozemků. Dále jsme udělali krátkou odbočku
směrem do zeleného údolí, kde nás čekalo posezení
v kulturním místě hasičů Paseky v „rumové chýši“. Bylo

připraveno občerstvení v tekuté i pevné podobě a někteří občané přinesli výborné dobroty domácí výroby.
Pak byla zajímavá zastávka v údolí Kamenného potoka
u tabule č.7, kde místní rodák pan Rudolf Sousedík zavzpomínal, jak se v tomto zajímavém místě, nazývaném
místními Ve žlebě, žilo v dřívějších dobách. Jeho vzpomínky můžeme využít při dalším podobném setkání.
Z dalších zajímavostí, které jsou k vidění po trase, zmíním ještě strom liliovník tulipánokvětý. Je to listnatý
strom, pocházející ze Severní Ameriky a u nás dorůstající výšky 20 až 30 metrů. V Evropě se pěstuje v parcích
a arboretech. Kvete v květnu až červenci, ale až ve stáří
deseti let. Jeho květy, jak už sám název napovídá, jsou
podobné tulipánu. Viz foto k článku.

Jsem rád, že se postupně do naší činnosti připojují
členové výboru pro rozvoj obce, kteří projevili zájem
o činnost v rámci turistických chodníků v obci.
V závěru procházky jsme poseděli, povykládali
a zhodnotili události tohoto odpoledne v prostoru
střelnice u tabule č.10. Doplnili jsme tekutiny a i něco
do žaludku se ve stánku u hasičů nakonec našlo. Hasiči
v tomto prostoru připravili ukázku svojí techniky, včetně
ochranných oděvů. Dík za to patří veliteli hasičů a jeho
kolegům. Poděkování patří také Obecnímu úřadu, který
je zřizovatelem naučné stezky a zajistil občerstvení pro
účastníky pochodu.
Vladimír Balajka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13. DUBNA 2019
V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí první letošní VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ. Přivítáno bylo celkem 6 dětí: Lívie Drápalová, Erik Červenka, Adriana Slezáková, Štěpán Gahura, Amy
Hurtová, Tamara Jakšičová. Rodiče převzali z rukou starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 5 000 Kč, který
obec poskytla novým občánkům. Děkujeme dětem ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí pod vedením paní
učitelky paní učitelky Radky Stodůlkové za kulturní vystoupení při této akci. Fotografovala paní Jana Havlíčková.

Erik Červenka s rodiči
Livie Drápalová s rodiči

Adriana Slezáková s rodiči
Štěpán Gahura s rodiči

Amy Hurtová s rodiči

Tamara Jakšičová s rodiči
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ROZLOUČENÍ S RANÍČKEM
Blíží se konec školního roku a s ním i setkávání
maminek s dětmi v Raníčku (klub maminek).
Rozhodli jsme se využít krásného počasí a rozloučit se v příjemném prostředí paseckého areálu výletiště. Sešli jsme se v ranních hodinách a nestačili se
divit, jak nám dopoledne uteklo jako voda.
Děti se vydováděly na průlezkách, malovaly křídami a jezdily na odrážedlech. Dostaly možnost
zapojit i svou kreativitu a s velkým zaujetím si pomalovaly látkovou tašku. Každý si pak svůj výtvor
odnesl domů. S blížícím se polednem jsme vyrazili
do lesa na dříví, nachystali ohniště a opekli jsme si
špekáčky. Celý půlden jsme si všichni náramně užili
a na celé „raníčkování“ budeme pěkně vzpomínat.
V září se budeme v Raníčku těšit na nové tváře!
Přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny
plné zážitků!

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA
Obohacovat se novými znalostmi je přínosné a
když se týkají našeho zdraví, tak možná o to více.
Proto se Český červený kříž MS Želechovice nad
Dřevnicí rozhodl uspořádat zdravotní přednášku.
Téma se týkalo osteoporózy neboli řídnutí kostí.
Dne 28. 5. 2019 nás navštívil MUDr. Petr Hrdý z Osteocentra ve Zlíně. Toto pracoviště patří mezi jedno
z 15 míst v republice, kde se komplexně zabývají
léčbou osteoporózy. MUDr. Hrdý velmi zajímavě

přednášel o rizikových faktorech, které můžou vést
ke vzniku tohoto onemocnění. Kdy být obezřetný
a vyhledat odborného lékaře. Jaké jsou v současné
době diagnostické možnosti. Jak toto onemocněn
léčit podle závažnosti postižení kostí. A hlavně pro
nás posluchače velmi přínosné informace, jak správným životním stylem a stravou tomuto onemocnění
předcházet.
O přednášku byl značný zájem. Jsem ráda, že není

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ,
KROUŽEK MLADÝ ZDRAVOTNÍK A JAK PROBÍHAL
V letošním školním roce se nám podařilo získat
pro kroužek Mladý zdravotník 7 dětí. Od ledna 2019
jsme se opět každé pondělí setkávali v prostorách
ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Děti byly z 1. stupně
ZŠ, převážně druhé třídy. Z toho 5 z nich navštěvovalo kroužek již v loňském školním roce. I když měly
určité vědomosti z dřívějška, snažila jsem se je opakovat, procvičovat, tak aby se mohli zapojit i letošní
nováčci.
A jak to u nás probíhalo? Povídali jsme si o situacích, které nás nebo někoho v okolí mohou ohrozit
na zdraví a jak bychom měli správně postupovat. Samozřejmě vše přiměřeně k věku dětí. Snažila jsem se
zařadit do procvičování nejrůznější kvízy nebo pracovní listy. To děti bavilo. Žáčci si na sobě navzájem
zkoušeli různé obvazové techniky či přenášení zraněného kamaráda. Jak se zachovat, když například
najdou někoho v parku v bezvědomí. Jak správně
přivolat odbornou pomoc. Závěrem jsme jim společně s vychovatelkou ŠD paní M. Bařinovou připravily
malou soutěž. Mezi děti z kroužku se zapojily i děti
ze školní družiny. Na jednotlivých stanovištích rozptýlených po školní zahradě plnily praktické úkoly,
vyplňovaly vědomostní kartičky. Vše bylo zaměřené

na laickou první pomoc. Za snahu dostaly pěkné
sladké medaile a omalovánky s tématikou první pomoci. Poslední setkání v
letošním školním roce
se uskutečnilo v pondělí
18. 6. 2018. Bylo netradiční, s menším pohoštěním, dárky pro děti,
malováním na obličej.
Tímto bych chtěla opět
poděkovat OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí
za finanční příspěvek,
díky němuž jsme mohli
toto realizovat.
A za celou místní
skupinu ČČK v Želechovicích nad Dřevnicí přeji
všem pěkné a ve zdraví
prožité letní prázdniny.
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK,
Želechovice n/Dř.

spoluobčanům lhostejné jejich zdraví. Důkazem
toho byla naplněná místnost, kde se přednáška konala a účast asi 45 posluchačů. Věřím, že kdo přišel
na přednášku, předá získané znalosti dále mezi své
blízké a známé. A protože o své zdraví musíme pečovat, určitě i v budoucnu připravíme další přednášky
se zdravotní tématikou.
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK, Želechovice n/Dř.
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DALŠÍ PRODLOUŽENÝ VÍKEND
SE ZDRAVOTNÍM CVIČENÍM
Tento prodloužený víkend jsme podnikli v době
od 10.-12.5.2019 a to je doba „Otevírání pramenů
v Luhačovicích“ a navíc probíhaly u Luhačovické přehrady rybářské závody, čili zajímavostí víc než dost
a k tomu ještě cvičení.
Začali jsme jako obvykle cvičením v pátek od 1718 hodin, následovala večeře, tentokrát formou bufetu a následovala procházka do Pozlovic a bowling
v pizzerii U Jána.
V sobotu ráno byla energetická rozcvička venku,
snídaně a cvičení v bazénu a následoval celodenní
program v Luhačovicích. U pošty a na ul. Dr. Veselého probíhal celodenní pouliční jarmark. Před vilou
Alpská růže a v lázeňském areálu byly rovněž celý
den letové ukázky dravců. Od 14 hodiny byla k vidění přehlídka historických vozidel s okrašlovacím
spolkem Calma a projížďka historických bicyklů. Další program ještě následoval až do večera, avšak my
jsme měli již svůj vlastní program. Po večeři, která
proběhla od 17,30 do 19,30 jsme v salonku č. 5 měli
reflexní terapii rukou a plosky nohy a následovala
velmi pěkná relaxace, kterou jsme po náročném dni

všichni potřebovali.
V neděli ráno ještě
před snídaní jsme si
zacvičili na dobré ráno
a potom již zmíněná snídaně a museli jsme uvolnit pokoje.
V neděli od 10,00 hodin byl v Luhačovicích
zahájen průvod ke svěcení pramenů
a následoval na Lázeňském náměstí koncert Návrat k tradicím.
Tentokrát byl program
víc než bohatý a každý si
mohl užít to, co ho bavilo.
Pokud někdo nechtěl
do Luhačovic, tak na hotelu Adamantino mohl využít volný vstup do bazénu a sauny a rovněž využít
možnosti procedur a masáží s 10% slevou. Tento víkend byl již v pořadí devátý, který pro nás seniory

zorganizovala naše cvičitelka Helena Hurtová, která
se snaží, aby byl každý pobyt trochu jiný a myslím, že
se jí to daří a za to jí patří náš dík.
Jindřiška Hurtová

ZÁJEZD ŽELECHOVICKÝCH SENIORŮ DO VALTIC
Vedra nepolevila, avšak zájezd byl naplánován,
zorganizován a zajištěn, takže
jsme se ve čtvrtek 23.6.2019 o půl sedmé ráno
vypravili jižním směrem do Valtic, Staroviček a Borkovan.
Nejdříve jsme měli namířeno do Staroviček na rodinnou levandulovou farmu, kde jsme dorazili před
devátou hodinou. Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
Jedna skupina vyrazila směr levandulové pole, které
bylo asi 1,5 km vzdálené a druhá skupina se podívala
na výrobu a pokochala se levandulovými výrobky
v přilehlém obchůdku. Samozřejmě že došlo i na nákupy a skoro každý ochutnal levandulovou kávu. Posléze se obě skupiny vyměnily.
Levandulová farma existuje od roku 2013, kdy
vysadili 40 tisíc keříků
levandule
lékařské
a s napětím očekávali první pěstitelské
úspěchy. V celkové
atmosféře dominovala úcta ke krajině,
tradicím, sounáležitost s přírodou a regionem. V tomto duchu
také obhospodařují
své levandulové keře,
pěstují je přirozeným
způsobem bez chemického
ošetření.
Levandulové květy
využívají pro výrobu
dekoračních, relaxačních, kosmetických
a potravinových výrobků.
Teplota kulminovala a my se po krátkém
odpočinku vypravili
do Valtic k návštěvě
zámku.
Zámek Valtice se
nachází na mírném
návrší za městským

náměstím. Původně gotický hrad ze 13. století byl
přestavěn na renesanční a později barokní zámek,
v jednu z nejvýznamnějších světských barokních
staveb na Moravě. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století. V nedávné
době se zde točila pohádka „Sněžný drak“.
Oběd byl zajištěn ve Valticích na náměstí v blízké
zahradní restauraci Albero,
V 15,00 hodin jsme již odjížděli směr Borkovany,
což byla naše třetí a poslední zastávka a to v podobě
muzea kraslic. Paní Roznosová - místní malérečka nás
již očekávala. Prostory expozice jsou docela malé, takže jsme se opět rozdělili na 2 skupiny a vystřídali jsme
se v prohlížení kraslic a také ve shlédnutí velmi pěkného instruktážního filmu o Borkovanech i kraslicích.

Borkovanské kraslice jsou nejvýznamnějším a stále živým prvkem lidových tradic v obci. Zdobením
kraslic technikou gravitování se v minulosti zabývalo mnoho žen. Tato dovednost se dědila z generace
na generaci a uchovala se až do dneška. Mistrná práce borkovanských maléreček a jemná krása jejich výtvorů jsou svojí jedinečností známé po celém světě.
Také nám se velmi velmi líbily.
A pak už nás čekala zpáteční cesta domů. Zbývá
pouze poděkovat Obecnímu úřadu v Želechovicích
n/Dř. za fin. příspěvek, organizátorům za úspěšnou
organizaci zájezdu a napříště zcela jistě budeme
plánovat zájezd alespoň o měsíc dřív, abychom se
vyhnuli vedrům, i když kdoví co bude za rok.
Jindřiška Hurtová
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ZPRÁVY OD ROBINSONEK….
Úvodem chci za sebe i za Robinsonky poděkovat
letošním Domorodcům. Bylo nás celkem na besedě 51 lidi. Bylo to velmi milé setkání s hudebním
doprovodem naší členky, houslistky Světlany Holešovské. Zase jsme se dověděli něco nového od vás
a na oplátku my jsme vás informovali co se děje
u nás a jak to vlastně zvládáme žít v dnešní době.
Můj postřeh je, že lidi dříve žili
velmi prostě, skromně a s pokorou. My lidé dneška se tomu
musíme učit a naším úkolem
je předávat to mladší generaci,
která se snaží vymykat realitě
a obracet se na virtuální svět.

velmi milé, že spolu s turisty šel i náš starosta Špendlík s rodinou.
Jak jistě už víte, jaro a kousek léta je u nás vždy
o návštěvách školek, škol, organizací. Všichni k nám
jezdí na exkurze, rádi si poslechnou naše povídání,
nakrmí naše zvířata, odpočinou si v krásné přírodě
a odjíždí plní nových zážitku a emoci.

Co máme připraveno na léto? Tábory - pobytové
i příměstské, /místní děti máji slevu 500,- Kč za turnus/, exkurze a jednodenní pobyty u nás na ranči.
Kdo jste ještě u nás nebyli tak se přijeďte podívat
a třeba se i svézt na koni.
Za Robinsonky, o. s., Halina Bílková

Jsme velice šťastní za návštěvníky Dne pro rodinu. Bylo
to pohodové odpoledne s úkoly, například: poznávání rostlin,
chůze na chůdách či hod na cíl
atd. Na závěr akce měly děti
možnost se svézt na koních, kde
jsme zaznamenali velký zájem
ze strany děti.
Děkujeme Turistům z Želechovic za krátkou návštěvu.
Turisti šli po naučné stezce svůj
druhý pochod a zastavili se
u nás na malé občerstvení. Bylo

SOBOTNÍ POSEZENÍ
MYSLIVCŮ A PŘÁTEL PŘÍRODY
Pěkného letního počasí využili členové našeho
Mysliveckého spolku Želechovice nad Dřevnicí k posezení v lůnu přírody na myslivecké chatě v Želechovicích. Při trávení volného času dne 15. 6. 2019
v sobotním horkém odpoledni, ve stínů stromů se
myslivci a přátelé přírody zaměřili na nejmladší generaci, s cílem přiblížit jim život v okolní volné přírodě.
Naši nejmenší se učili poznávat formou soutěží
jaké dřeviny a rostliny v naší okolní
přírodě rostou, jaká zvířata kolem
nás v přírodě žijí, jaké druhy psích
plemen jsou v současné době v držení myslivců. Po teoretické stránce
přišlo na řadu prověření praktických
znalostí a dovedností, které bylo zaměřeno na zručnost a fyzickou zdatnost. Vyvrcholením soutěží bylo
společné malování různých námětů
z volné přírody. Na konci soutěže
organizační výbor vyhodnotil výsledky soutěže a následovalo předání výherních cen. Ceny výhercům
předal myslivecký hospodář našeho
spolku pan MVDr. Josef Červenka.
Připomněl důležitost přírody v současné technicky rozvinuté době,
jak se k přírodě chovat ohleduplně,
chránit a pečovat o přírodní prostředí, ve kterém žijeme. Poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě
vydařené akce a sponzorům kteří
se zasloužili o bohaté ceny. Všichni
soutěžící obdrželi malé dárkové tašky, které využijí při návštěvě přírody
a při studiu ve škole.
Při posezení venku v přírodě se
diskutovalo o uplynulém mysliveckém roku a rozebírala se činnost
na další myslivecké období. Řešilo

se hodně rozpracovaných aktivit včetně zajištění
dostatku krmiva na nadcházející zimu. Rovněž se
diskutovalo o senoseči velkých ploch za pomoci moderní techniky, kdy pod sekačkami zahyne spousta
mladých srnčat. Mysliveckým hospodářem spolku
bylo konstatováno, že je velice dobrá spolupráce se
zemědělci, kteří obhospodařují louky v naši honitbě
a včas dávají vědět o termínu a místu sečení. Členo-

vé mysliveckého spolku přijali opatření k vypuzení
srnčat z ohrožené oblasti, kdy slabé srnčata budou
vyneseny na okraj lesa. Po posečení si srny své mláďata určitě najdou.
Vážení spoluobčané, jménem Mysliveckého spolku Vám přejí hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
v těchto krásných letních dnech.
Ing. Marián Vaľko
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

V těchto krásných předletních měsících
skauti nezahálejí. Schází se pravidelně
na schůzkách přes týden. A protože je počasí příznivé, většinu času tráví venku při
hrách.
Družinka Bobříků zakončila skautský rok
dobrodružnou cestou za pokladem.
Brontosauři prožívají schůzky na hřišti
a učili se stavět stany.
Rebelky si na schůzce zahrály oblíbené
JUMANJI, prožily cykloschůzku (jely do Vizovic na zmrzlinu),
vypravily se na víkendovku do srubu v Lidečku - popisuje Indi
a ještě je v posledním
červnovém víkendu
čeká puťák na zatím
tajné místo.
Irbisi si vyšlápli
o víkendu s batohem,
karimatkou a spacákem kolem Zlína. Jejich trasa vedla přes
Louky, Lukov, Slušovice až do Želechovic.
Společně nás čeká
závěrečný
táborák
k ukončení školního
roku. Ten je naplánovaný na 22.6.2019
v sobotu U křížku
v 17h. Program je lákavý, budeme střílet

z luku, zahrajeme si řadu her,
zazpíváme u ohně a opečeme
špekáček. A také již začneme
spřádat plány na náš letní stanový tábor. Letos jedeme v červenci opět do Křekova, kde jsme byli
loni, takže do známého prostředí a mooooc se těšíme.
Přejeme všem skautům, skautkám, světluškám, vlčatům, rodičům skautů a všem jejich
kamarádům pohodové prázdniny, dostatek
odpočinku pro načerpání nových sil a také
trochu skautského dobrodružství.
Za skautský oddíl Želechovic Hela

V pátek 7.6.2019 jsme se s Rebelkami sešly
na zastávce, odkud jsme se autobusem dopravily až do Lidečka. Tam jsme vyšly nad obec na rozlehlou louku, kde stál srub, ve kterém jsme měly
strávit celý víkend. Po večeři jsme složily mapy
pirátů z Karibiku. Ráno jsme vyrazily na Dolní
a Horní Lačnovské skály. Po splnění mnoha napínavých úkolů jsme se úspěšně probojovaly až
k pokladu, který mohl odemknout jediný z 36
klíčů. Večer jsme pak naše vítězství oslavily táborákem a zábavnou hrou KUFR. V neděli ráno jsme
se vydaly na cestu domů. Výprava byla skvělá,
a proto jsme ji slavnostně zakončily zmrzlinou.
Už teď se těšíme na další společnou akci!
Indiánka
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ŽRALOČÍ PÍSNIČKA
A JINÉ VYLOMENINY NA PROVODOVĚ
možnost využít skákacího hradu, vyrobit si žraločí čelenku, znovu si zazpívat žraločí píseň či se zapojit do velké
podpisové soutěže a vyhrát tak hodnotné ceny. Vrcholem setkání byla
mše svatá s otcem děkanem. Děkujeme všem organizátorům – maminkám
a tatínkům z naší farnosti, animátorům i panu faráři!

Těšíme se ještě na zakončovací táborák na farní zahradě 27. 6. a pak
hurá na prázdniny! S některými z vás
se potkáme na táboře ve Velkých Losinách! Jupí!
Marta Sýkorová a spol
V květnu se spojili Želechovští ministranti, scholička a nově vznikající skupina dŽob, a za využití volného dne,
který se v kalendáři objevil díky státnímu svátku, se všichni spolu vypravili
na nedaleké poutní místo Provodov.
Nejen proto, že je tam od kostela nádherný výhled, ale hlavně proto, že se
tam historicky poprvé uskutečnilo setkání schol! 8. 5.2019 přijely hudební
tělesa z širokého okolí, aby se jejich
členové i vedoucí vzájemně povzbudili, zazpívali si, zatančili a slavili mši
svatou. Od samého rána se zvučilo,
přišpendlovaly se jmenovky, nafukoval se skákací hrad a do toho všeho
pofukoval lehký vánek. Během dopoledního programu vystoupilo na podiu celkem osm schol Vizovického
děkanátu – z Želechovic, Provodova,
Štípy a dalších vesnic.
Speciální uskupení Žraločí tým (taktéž z naší dědiny) předělilo přehlídku
písniček vtipným tanečně-hudebním
vstupem s názvem „Před hříchem utíkej“, jejíž provedení jste mohli slyšet
také na závěr prvního svatého přijímání. Stejně jako i fotografie z akce, budete mít možnost tuto skladbu shlédnout na www.scholicka9.webnode.
com nebo na facebookové stránce
Mládež Vizovického děkanátu.
Oběd byl zajištěn v Hospodě na Maleniskách. Odpoledne měli účastníci
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

PLAVECKÁ ŠKOLA
Poslední měsíce školního roku jsou vždy
v mateřské škole nabité akcemi. Od května
do června absolvovaly děti předplavecký výcvik v Městské plovárně v Luhačovicích. Během
deseti lekcí poznávaly vodu z té lepší a veselejší
stránky. K tomu měly k dispozici velké množství

pomůcek. Učily se dýchat do vody, potápět se,
skákat do vody a spoustu dalších úkonů.
NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE ZLÍNĚ
Začátkem června navštívily děti v rámci čtenářské gramotnosti Městskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Čekala na nás trochu
popletená pohádka, hádanky, doplňovačky, obrázkové čtení a nechybělo
ani pohádkové vyprávění.
DĚTSKÝ DEN
Ve středu 5. července se
za krásného slunečného dopoledne v prostorách školní
zahrady uskutečnila oslava
pro děti plná soutěží a her.
V časných ranních hodinách
se paní učitelkám podařilo
proměnit celý areál v duchu
afrických zvířat. Žáci devátých tříd se na sklonku své
školní docházky stali průvodci malých školkařů po osmi
stanovištích. Přicházeli se skupinkami k jednotlivým atrakcím a plnili úkoly. Podporovali
děti ve zdolávání každé disciplíny, motivovali je, povzbuzovali a starali se o ně v pravdě mateřsky. Mezi oblíbené
disciplíny patřil skok v pytli,
hod na cíl, slalom, přenášení
vody a především malování

na obličej od Lucky Masaříkové. Dopoledne
nám krásně uteklo a všichni si mimo namalovaných obličejů odnesli odměny, diplom, medaili
i krásné zážitky.
Eva Hurtová
Děti a zaměstnankyně mateřské školy přejí
Všem občanům prosluněné prázdniny.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDOVĚKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Naši čtvrťáci se v týdnu od 10. do 14. června ocitli ve středověku. Jeli jsme totiž na školu v přírodě. Na bujném oři (tedy autobusem)
jsme jeli do vzdáleného hradu (hotelu Cherry
na Horní Bečvě) a trénovali rytířské dovednosti
(učili se a sportovali). Drobná vysvětlivka: Naše
škola v přírodě byla letos zaměřená na historii,
na středověk, na to, jak se dřív žilo.
První den jsme se rozdělili do skupin a vyrobili jsme si své znaky. Říkali jsme si War Lions,
Lovci pokladů, Hafíci, Hvězdy, Rockeři, Youtubeři a Gardiens. V těchto skupinkách jsme plnili různé úkoly a hráli hry. Hodně nás nadchla
krásná okolní příroda, zvlášť přehrada. Mohli
jsme se v ní koupat, přímo u ní jsou „protahovací“ prolézačky, na těch jsme se vyřádili.
V úterý jsme jeli po obědě na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, na Dolní Paseky. Nachází se tam ruční výrobna svíček, mohli jsme se
podívat do provozu a obarvit si svíčky. Protože
jsme nikdy ve svíčkárně nebyli, moc se nám
tam líbilo (také v jejich prodejně).
Ve středu nás krom učení a koupání čekala
také stezka odvahy, jak jinak, když jsme byli

na
středověké
škole v přírodě.
„Bojácné“ šlechtičny se odvážily
samy, „odvážní“
rytíři pro jistotu
po dvou.
Ve čtvrtek nás
čekal výlet do rožnovského skanzenu – navštívili
jsme valašskou
dědinu a dřevěné městečko.
Poseděli
jsme
ve školní lavici ze
školy ve Velkých
Karlovicích, dívali
se pod ruce kováři, šperkařce,
pánovi vyrábějícímu píšťalky. Zavzpomínali jsme
také na pohádky.
V
rožnovském
skanzenu se totiž
natáčela pohádka
Dvanáct měsíčků,
takže už přesně
víme, odkud jel
Josek na lyžích či
kde bydlela Maruška.
Během
celé
školy v přírodě
jsme hráli hry „zaměřené“ na středověk,
např.
Šlechtici prchni,
Hra na malomocné. Snad největší
úspěch sklidila hra Tichá pošta na lidové písně.
První z týmu dostal lístky se jmény lidových
písní. Postupně je měl pantomimicky (tedy potichu) ukázat druhému kamarádovi, ten třetímu a třetí poslednímu, který napsal název písně na papír. Vypadalo to na první pohled velmi
jednoduše, ale na pohled druhý… Dáváme tak
tip na dlouhý letní večer.
V pátek jsme vyhodnocovali soutěž o nejlepší středověký tým a rozdali odměny. Mockrát za ně (i za sladkosti) děkujeme rodičům.
Michaela Dolanská, Marie Oškerová a Aneta
Blažejová
ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI
Mnozí žáci i rodiče namítají, že kvanta školních znalostí a vědomostí jsou v praktickém
životě k ničemu. Rozhodli jsme se proto naše
deváťáky vybavit do života něčím, co může zachránit lidský život. Po velmi dobré zkušenosti
s organizací První pomoc nanečisto jsme je
nechali proškolit ve čtyřhodinovém kurzu první pomoci. Protože jsem podobným (delším)
kurzem také prošla, bylo jasné, že bude pro

děti zajímavý, srozumitelný, praktický, přínosný. Nejde totiž o tlachání a vyplňování testů,
ale o reálné řešení základních situací (člověk
v bezvědomí, krvácení, zvládnutí emocí) mnoho účastníků je řeší špatně a i proto si myslím lépe zapamatují, že takto ne... Sympatické
lektorky vyvrací také vžité mýty o první pomoci, zprostředkovávají nové a moderní poznatky
týkající se záchrany lidského života.
Vedení kurzu bylo fantastické, lektorky velmi přesvědčivé, naši deváťáci údajně velmi
soustředění a šikovní - tak si jen můžeme přát,
aby nabytých dovedností a vědomostí nemuseli nikdy využít. Děkujeme SRPŠ za příspěvek
na úhradu kurzu a vstřícnému přístupu paní
Bořutové z První pomoci nanečisto.
JH
UČÍME SE NAVZÁJEM
Žáci prvního a devátého ročníku prožili v pátek 24. května 2019 společné dopoledne.
Jako odměnu za předpřijímačkovou podporu ze strany prvňáků (přáníčka a talismany pro
štěstí) si deváté třídy připravily projektovou
dvouhodinovku, ve které představily formou
úkolů vyučovací předměty, které na mladší
spolužáky teprve čekají. Počasí se výjimečně umoudřilo, a tak některé aktivity mohly
proběhnout i v altánku, popř. atriu. Společně
poznávali zvířátka, třídili je na lesní a exotická,
sadili semínka hrášku, v chemii byli svědky výbuchu sopky, v dějepise hledali jako archeologové artefakty v písku, počítali puntíky na berušce, skládali jednoduchý elektrický obvod,
v zeměpise dumali nad mapou České republiky a snažili se správně umístit obrysy jednotli-

14

03

ŽELECHOVICKÝ

2019

DINOPARK VYŠKOV
Když jsme si s dětmi
povídali, kam bychom
vyrazili na školní výlet,
jednoznačným favoritem, zejména u chlapců,
byl dinopark. Některá
děvčata se zpočátku
dívala nedůvěřivě, ale
myslím, že si nakonec
všichni odvezli moc hezké zážitky.

vých krajů, poznávali symboly naší země,
doplňovali pohádková písmenka, v tělocviku kopali na branku, trénovali angličtinu i němčinu, hráli, zpívali a malovali.

Na úterý 11. 6. 2019
se děti z I. A a I. B se moc
těšily. Čekal je velký školní výlet do Dinoparku

ve Vyškově. Cesta rychle ubíhala, brzy jsme se
ze školních tříd přenesli ke zvířátkům v zoo,
který je součástí komplexu. V této zoo nespatříte slony ani lvy, bydlí tu především hospodářská zvířata. Mohli jsme si pohladit například
králíky, kozy, pozorovali jsme slepice, husy,
krocany, koně, tury, nebo třeba nutrie. V průchozí voliéře jsme obdivovali barevná peříčka
papoušků, v akváriu sledovali obrovské karasy.
Poté jsme nasedli do dinoexpresu a vydali se
do druhohor za vysněnými dinosaury. Obrovští
tvorové na nás shlíželi, hrozivě otevírali tlamy,
výstražně hlučeli. Dovolili jsme si vlézt do obřího hnízda pterodaktila, sledovali tyranosaury
a vodní dinosaury, schovávali se za nohami
brontosaura. Ačkoliv dinosauři vzbuzovali respekt, mnohé jsme si hladili a zkoumali je ze

Dozorujícím dospělákům se moc líbilo,
jak hezky a ohleduplně deváťáci s mladšími spolužáky komunikovali. Prváci nás
zase naprosto převálcovali svým nadšením, v mnoha případech i obsáhlými
znalostmi a fundovanými dotazy. Chtěli
bychom poděkovat všem kolegům, kteří ochotně zapůjčili „rekvizity“ ze svých
kabinetů, popř. poradili s úkoly pro jednotlivá stanoviště, také za to, že nám vyšli
ochotně vstříc v uvolnění deváťáků ze
svých hodin. Chceme pochválit deváťáky, že přistoupili k přípravě stanovišť zodpovědně a nápaditě, že se snažili vymyslet sice jednoduché, ale zajímavé úkoly,
ve kterých využili to, co za ta dlouhá léta
strávená ve školních lavicích pochytili…
Oprávněně mohli mít sami ze sebe dobrý
pocit. Věříme, že společné aktivity rozvíjí otevřenou a přátelskou atmosféru
ve škole.
Jana Hrubá

všech stran. Krásným zážitkem byla i návštěva
4D kina, kde jsme nahlédli do života malého
triceraptose.
Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme a na výlet budeme vzpomínat nejenom při prohlížení
fotek.

BESEDA S VOJÁKEM ARMÁDY ČR
Na konci školního roku měli žáci 7. ročníků
možnost účastnit se zajímavé besedy. Vedl ji
npor. Tomáš Kozubík, člen 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany se sídlem
v Liberci. Přednáška měla dva bloky. V tom
prvním jsme se seznámili s pojmy Armády
České republiky. Dozvěděli jsme se něco o její
struktuře, výcviku a nasazení, ale také technice
a výzbroji. V druhé části besedy nám nadporučík sdělil své zážitky z mise, kterou v loňském
roce absolvoval v Iráku. Mohli jsme shlédnout
prezentaci fotografií, které zachycovali všední
i nevšední život našich vojáků v tomto nebezpečném prostoru.
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Že máme šikovné
děti, bylo znát i po vystoupení. Na plotech
jsme mohli obdivovat
výkresy od těch nejmladších po ty nejstarší. Na parapetech
na nás vykukovaly
šité hračky žáků V. A.
V budově školy byla
instalována výstava
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Morava.
Děti potěšil skákací hrad a malování
na obličej. Mlsné jazyky si mohly pochutnat
na skvělých domácích
zákuscích paní učitelky Hrubé, chutných
steacích pana Zichy
nebo opéct buřtík se
skauty.
Ačkoliv nás ve škole čeká ještě trocha
práce, myslím, že to
byl příjemný úvod
do teplých letních
dnů.
Ludmila Němcová

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Pátek 7. 6. 2019 se nesl ve znamení pohody
a dobré nálady. Jako již tradičně se na školní
zahradě konala Zahradní slavnost.
Hned na úvod se představily děti z Mateřské
školy, které vykouzlily příjemnou atmosféru
tanečkem s balónky. Tanečků jsme mohli vidět
vícero. Na písničku „Tři citrónky“ tančily děti ze
třetí třídy, které si vyrobily i vlastní štěrchací
nástroje. Taneční kreace na písničky o zvířát-

kách předvedly děti z prvních tříd. Na lidovou
notu se proskočily děti z páté třídy. Nechyběly
ani orientální tanečnice, které svým vlněním
rozcinkaly penízky na sukýnkách.
Pobavila nás básnička o „Tkaničce a botě“,
kterou přednesl Tom Bařina. Rozesmála nás
pohádka „O Sněhurce“ v podání žáků IV. A.
Kreativitu předvedla třída IV. B, ta zpívala svoji
vlastní třídní píseň. Program zpestřili žáci navštěvující hudební obor ZUŠ Morava. K slyšení
byly skladby na klavír a na cimbál.

ZLATÁ VČELA OBLASTNÍ KOLO
4. KVĚTNA 2019
ŽELECHOVICE NAD
DŘEVNICÍ
V sobotu 4.5.2019
se konalo oblastní
kolo ZLATÁ VČELA
pro Zlínský kraj v ZŠ
v Želechovicích nad
Dřevnicí za účasti 18
včelařských kroužků
mládeže ze Zlínského kraje. Soutěžního
klání se zúčastnilo 91
mladých včelaříků.
Mezi staršími žáky
prokázal nejlepší znalosti Josef Lysoněk
z VKM Uherský Brod,
na 2 – 3. místě skončili společně se shodným počtem bodů
Aneta Bařinková a Vít
Nožička ze VKM Bystřice pod Hostýnem, na 4. místě Ester Bursová
ze VKM Buchlovice a na 5-6. místě Stanislav
Krček z pořádajícího VKM Želechovice a Adam
Daněk ze VKM Buchlovice.
Mezi mladšími žáky si nejlépe vedla Anna Brlicová ze VKM Francova Lhota, na 2 – 3 místě byli
společně Prokop Dytrych ze VKM Bystřice pod Hostýnem a Kateřina Rašticová ze VKM Uherský Brod.
Nejúspěšnějším družstvem mezi soutěžícími kroužky se stal VKM z Bystřice pod Hostýnem, který si odvezl nástavkový úl od výrobce

16

03

ŽELECHOVICKÝ

2019

úlů pana Podhajského.
Akce spolupořádala
ZO ČSV Zlín ve spolupráci s OO ČSV Zlín.
Musím poděkovat především ředitelce ZŠ v Želechovicích Mgr. Jarmile
Machalíčkové za umožnění této akce ve zdejší
základní škole, kolektivu
spolupracujících učitelek, které nám pomohli
při organizaci a celkovém vyhodnocování této
soutěže. Další skupina
pořadatelů byla vytvořena z účastníků kroužku pro začínající a mírně
pokročilé včelaře. Třetí
skupina pořadatelů této
akce byli vedoucí jednotlivých
včelařských
kroužků a jejich doprovod. Všem těmto bezejmenným pořadatelům
děkuji, že věnovali svůj
volný čas této akci pro
včelařskou mládež.
Ing. Jiří Kalenda, předseda ZO ČSV Zlín,
Vedoucí VKM
Želechovice

PODĚKOVÁNÍ
Během posledních let prošla škola mnoha výraznými změnami
a jednou z nich byla i změna vedení školy. Přede dvěma lety vyhrála konkurz na novou ředitelku, paní Mgr. Jarmila Machalíčková. Její
působení na naší základní škole je provázeno mnoha změnami a novinkami. Proto bychom jí chtěli touto cestou poděkovat a podpořit ji
v další práci.
Paní ředitelka je velmi aktivní a podnikavá. Během krátké doby se jí
podařilo založit školní parlament, založila včelařský kroužek pro děti
a kurzy včelařství pro veřejnost, zorganizovala výpravu do Banátu, a začala s revitalizací ovocné části školní zahrady. Umožnila účast na lyžařských kurzech i žákům prvního stupně. Do školní kuchyně zakoupila
konvektomat, díky kterému si připravované jídlo zachová větší množství
vitamínu a vyšší nutriční hodnotu. Obnovila přípravu svačin ve školní
kuchyni, které je možné si objednat nebo zakoupit v novém jídelním
automatu. Připravila projekt na modernizaci školních učeben včetně instalace výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží školy.
Výtah usnadní mimo jiné i úklid budovy školy pomocí mycího stroje.
Začala také s postupnou modernizací učitelských kabinetů, aby lépe vyhovovaly současným potřebám učitelů. Obnovila tradici školních plesů
a zajistila žákům 9. tříd nácvik polonézy, která byla velmi dobře přijata
jak žáky, tak rodiči. Tato nová školní tradice poskytla žákům příležitost
osvojit si základy společenského chování. Rodiče jistě ocenili zavedení
elektronických žákovských knížek a zavedení možnosti elektronických
plateb na školní účet. Rodiče také velmi oceňují zavádění nových metod
výuky, díky kterým děti lépe chápou učivo, a škola je více baví. A to je jen
část toho, co paní ředitelka již vykonala nebo připravuje.
Děti v základní škole tráví velkou část svého života a škola má podstatný vliv na jejich vývoj a také na budoucí život. Proto jako rodiče chceme,
aby se ve škole cítily bezpečně, zvládaly učivo, ale rovněž se dobře připravily na to, co je čeká.
Díky paní ředitelce se naše škola stává příjemným, bezpečným a inspirativním místem pro děti, kde najdou pomoc i pochopení. A za to
jsme jí vděční.
Členové SRPŠ a rodiče žáků ZŠ a MŠ

Čokoládová tretra

Školní Spartan
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Žáci ZUŠ Morava úspěšně zakončili školní rok sérií besídek, jejichž vyvrcholením byla veřejná akce
ZUŠ Open. Vedle sólistů se představilo také několik
instrumentálních souborů, které na pobočce v Že-

lechovicích začínají vznikat s nárůstem pokročilých
žáků. Daří se nám tak plnit cíle naší školy, k nimž patří
především rozvoj místní kultury a vychovávání muzikantů, kteří budou ve svém dalším životě udržovat
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kulturu regionu. Děkujeme všem rodičům a příznivcům za stálou podporu a spolupráci a přejeme všem
krásné a pohodové letní dny.

18

03

ŽELECHOVICKÝ

2019

TJ SOKOL ŽELECHOVICE

DĚTSKÝ DEN V NEDĚLI 9. ČERVNA 2019 NA HŘIŠTI
POD SOKOLOVNOU
V neděli 9. června 2019 TJ Sokol Želechovice nad
Dřevnicí uspořádal v areálu na hřišti pod sokolovnou
tradiční DĚTSKÝ DEN. Děti se mohly zúčastnit závodu
kol, tříkolek, koloběžek a odrážedel, na který se celý rok
určitě všechny těšily. Souběžně se závodem probíhalo
na hřišti pod sokolovnou malování na obličej, nafukování balonků, ukázka první pomoci a jiné dovednostní
hry pro nejmenší. Byl připraven i skákací hrad a přišel
i kouzelník. S hudebním vystoupením se předvedla
děvčata pod vedením Martiny Bárty. Po cyklistických
závodech proběhla ukázka útoku mladých hasičů SDH
Želechovice nad Dřevnicí. Na závěr bylo přichystáno
předávání odměn za účast v závodech /každý závodník
dostal odměnu/ a opékání špekáčků. Celou akci moderoval Michal Kohoutek a Jana Žilková. Díky slunnému
počasí a obětavým organizátorům se akce vydařila.
Doufáme, že se Vám dětský den líbil a věříme, že
příští ročník bude ještě úspěšnější! TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí děkuje sponzorům, kteří podpořili
Dětský den: Obci Želechovice nad Dřevnicí a firmám
Cyklo ELEM, PILA PEŠL, PD Cyklo, Řeznictví pod kostelem v Želechovicích, AK Barum Zlín za zapůjčení stanů.
Poděkování patří i SDH Želechovice nad Dřevnicí a členkám MS Českého červeného kříže Želechovice nad Dřevnicí.
Jan Dřevojánek, starosta TJ Sokol
Želechovice nad Dřevnicí
BADMINTONOVÝ TRÉNINK „SPECIÁL“
První máj se dá oslavit doma jen
samotným požitkem, že je pracovní/
školní volno, v průvodu, nebo také
sportovně s vicemistryní ČR v badmintonu Zuzkou Pavelkovou (na společné fotce 3. zleva). Abych byl přesný,
toho dne ani ne celý týden čerstvě
provdanou Dobrovolnou. Ano, hned
pár dní po jejich společné svatbě
přijali pozvání do našeho badmintonového oddílu Zuzka a Jakub, aby
předvedli své badmintonové umění.
Podívat se na špičkový závodní badmintonový styl a nechat si poradit
od takového esa, jako je Zuzka, si nenechal ujít až na výjimky skoro žádný
člen badmintonového oddílu při Sokolu Želechovice. Zuzka, která se postupně z juniorské, dostala i do české
seniorské badmintonové reprezentace, vyhrála naší nejvyšší badmintonovou ligu, s loňským rokem ukončila
reprezentační kariéru a nyní se věnuje
tréninku široké škály hráčů, ale i ško-

lení badmintonových trenérů. Jednak může čerpat
z jejích dosavadních bohatých osobních zkušeností, ale
navíc má za sebou intenzivní tréninkový pobyt v malajském národním centru a také trénovala v dánském Odense, což je pro badmintonisty takový úspěch jako třeba,
když by se nadšený fotbalista dostal na stadion Chelsea,
kde zrovna trénuje Petr Čech.
Po uvítacím slovu, i za účasti starosty Sokola Želechovice Jana Dřevojánka, trénink nabral rychlé tempo.
I rozcvička může být samozřejmě zábavná, když si třeba
zkusíte, jestli máte také tak rychlé pohyby nohou v přeskakovacím žebříku jako Zuzka. Za tak rychlé by se totiž
nemusely stydět ani ty nejlepší samba tanečnice. Ať už
se dětem rychlé nohy budou nakonec hodit při zápase na kurtu, latino tancích, nebo při dobíhaní do školy
po zvonění, každopádně snad pochopily, že rychlostní
a koordinační pohybová cvičení dělají hlavně pro své
dobro.
V další části tréninkového speciálu děti už mohly vzít
své rakety a pod dohledem trenérů nacvičovat herní
techniku – např. rychlé přehmaty prstů na držátku,
backhand/forhand-ové držení nebo odpaly cvičných
nafukovacích balonků, ti pokročilejší už zvládaly při
úderech otočky, dřepy, dokonce udržet hru i v lehu. To
však není žádná ulejvárna, protože při špičkovém zá-

pase hráč musí někdy i několikrát za výměnu rychlým
skokem až na zem, aby dosáhl na zdánlivě nevybratelný
míček letící strmě dolů od soupeře.
O přestávkách využívali čas profi trenérů vedoucí našeho oddílu a také aktivní rodiče, kteří se zajímali o technické vybavení jiných tréninkových center v zahraničí, o rozdíly mezi amatérskými plastovými a závodními péřovými
míči nebo zjišťovali herní úroveň ostatních dětí stejného
věku atd. Propagace badmintonu nebude nikdy dost, ale
za posledních několik roků šla popularita tohoto nejrychlejšího raketového sportu skutečně nahoru. A musí se
uznat, že to je díky práci nadšených trenérů na klubové
úrovni, schopných organizátorů turnajů pro amatéry, ale
také hlavně díky týmu zkušených lidí se širokým záběrem
ve vedení Českého badmintonového svazu. Ten v současné době podporuje kvalitní přípravu mládeže nebo
soutěže mezi kluby více než kdy jindy a badminton se tak
dostává více a více do povědomí všech lidí.
Kvalitní badmintonista se rychle pozná podle stupně
zvládnutí synchronizace několika hlavních badmintonových pohybů a herní techniky ruky. To je prostě potřeba dostat pod kůži. Proto Zuzka představila metodu
učení rozfázováním konkrétního úderu např. podání
nebo zadního horního úderu. Trošku mi to připomnělo
časy v tanečních, kde ty samé pohyby tanečního mistra
nemusí vypadat zrovna stejně v podání jeho žáků (viz
foto). I v tomto směru musíme ještě hodně zapracovat,
aby efektivita pohybu po kurtu a intenzita úderů byla
na solidní úrovni.
Uvědomujeme si, že máme před sebou dlouhou
cestu, na konci které, budeme doufat, uvidíme hráče,
kteří budou reprezentovat Sokol Želechovice, nebo
později svůj nový vysokoškolský oddíl, či Českou republiku na mezinárodním poli. Oceňujeme zde tedy
podporu z vedení Sokola a obce, protože bez jejich
zájmu a finanční dotace a také dobrého zázemí ZŠ Želechovice by se taková atraktivní akce nedala uspořádat.
Budeme-li pokračovat v trendu růstu členské základny
jako doposud, navýší se i počet rozených talentů, tudíž
i konkurence mezi dětmi a můžeme očekávat jejich intenzivnější přístup k tréninku a v důsledku i kvalitnější
výsledné hráče. Tímto tedy vyzýváme rodiče, kteří by
chtěli svým dětem umožnit vylepšení fyzičky, koordinace, postřehu, smyslu pro hru a taktiku, v neposlední řadě i navázání nových kamarádství, ať nás najdou
během nového školního roku v tělocvičně ZŠ v úterý
16.30-18.00 či pátek 18.30-20.00 hod.
Marian Šimo
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LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
mistrovské dílo univ. profesora PhDr. Antonína
Václavíka patří ke kořenům lidového umění nejen
ve stejnojmenném regionu.
Kořeny lidového umění a moudrosti byly věčnou inspirací ANTONÍNA VÁCLAVÍKA (1891 – 1959), univerzitního
profesora v Bratislavě a v Brně a celosvětově uznávaného vědce v oblasti lidové kultury Slovanů.
Pozlovický rodák se dílem LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ habilitoval k působení na univerzitě a zároveň tímto dílem
nastavil vysokou laťku pro další vědecká bádání. Měl
již za sebou známé dílo Podunajská dědina, které má
mnoho společných rysů s jeho Luhačovským Zálesím
a položilo základy slovenské etnografii.
Jeho píle byla neuvěřitelná, všechno, co napsal, je ověřitelným originálem. Chodil mezi vesnické lidi, hovořil
s nimi, uměl položit své otázky tak, aby získal hodnotné
informace. Dokázal různorodý materiál vyhodnotit, poznatkům dát řád, smysl a jasnou výpovědní hodnotu.
Národopisné znalosti A. Václavíka byly na sklonku jeho
života nepředstavitelně rozsáhlé. Škoda, že se nemohl
v době politického napětí věnovat naplno vědecké
tvorbě, že jeho okolí nebylo tak moudré, aby šetřilo
jeho čas, aby mohl napsat všechno, co věděl, škoda,
že ho nutili navštěvovat nesmyslná školení a zasedání,
jimiž padesátá léta tolik oplývala. A přitom jedinými
jeho nástroji byla tužka a papír a malý psací stroj, který
obsluhovala jeho žena Lucie a opisovala tisíce stránek.
Žádné diktafony, computery. jen rukopisné poznámky,
znalosti, touha po poznání a neuvěřitelná píle.
Také jeho pedagogická práce byla velmi intenzivní.
Založil katedru národopisu v Bratislavě, stál u zrodu
slovenských muzeí, stejnou činnost vykonával na univerzitě v Brně. Zde později napsal svá hlavní vědecká
díla: Výroční obyčeje a lidové umění, také Textil v lidové tvorbě. Rozebírá lidové estetično a základní zdroje
lidového umění. Dotýká se rovněž úvahy o tom, do jaké
míry a jakým způsobem se etnografie projevuje jako
věda. Jasně definuje zmiňovaný obor: „Etnografie je
věda o lidu, jeho životě, jeho kultuře, kterou nejen
věrně a kriticky zachycuje, ale i vykládá, jak ve všech
zevních i vnitřních vztazích, tak ve vývoji i rozvoji, aby
stanovila obecné tendence vývoje“.
Vliv jeho důkladné práce nejlépe vidíme na aktualizaci, v návratech umělců ke kořenům lidové tvorby,
v inspiraci, lidovou hudbou, a to zejména u kvalitních
a přemýšlivých moderních písničkářů, jako jsou Jaroslav Hutka, Jiří Pavlica, Vladimír Merta, Karel Kryl, Ivan
Hlavsa, Fanánek a také zcela znárodněný Fanoše Mikulecký (Hřebačka).
A to jen vzdáleně a s úctou zmiňujeme L. Janáčka, V.
Nováka, B. Martinů a jiné, kteří svá hudební díla povznesli na úroveň světovou. I zde je inspirace v kořenech lidového umění, která je dnes ve světové hudbě
stálicí.
Antonín Václavík osvětluje v díle Luhačovské Zálesí
otázky lidové religiozity, magie, výtvarného umění
ve všech jeho podobách, archaických kultů vody, ohně,
stromů i sociálních kontextů tradice. Práci koncipuje
na původním materiálu s pozoruhodnou komparační
schopností dát své výzkumy do souvislostí s evropskou
etnologickou základnou. Je důsledně původní.
Již zde, podobně jako v dalších monografiích vybíral
zodpovědně umělce – spolupracovníky. Potkáváme se
s díly slavných malířů A. Schneiderky, F. Hlavici, J. Onderky, H. Kašpara fotografů: K,. Plicky J. Sudka, K. O.Hrubého, Cipra aj.
Snahu projevit vědecké pojetí vztahu ke kořenům lidového umění prokázal i v samostatné muzeální práci. Té
položil vědecké základy. Z jeho popudu vznikla muzea
v Turčanském Svatém Martine, Bratislavě, Piešťanech,
Brně, Uh. Hradišti, Uh. Brodě, Luhačovicích, Rožnově
p. Radhoštěm, Holešově, Vizovicích. Byl zastáncem
nových vědeckých metod a mezioborové spolupráce.
S antropology rekonstruoval podoby vystavovaných

muzeálních typů figurín, které zůstaly v některých muzeích zachovány. Dbal o šití lidových krojů, měl osobní
kontakty s lidovými vyšívačkami a lidovými umělci.
V osobním životě prožil mnoho těžkých osudových
chvil. K těm nejzávažnějším patřil bezpochyby odchod
z Bratislavy při zřízení Slovenského štátu, doba druhé
světové války, kdy rodina žila v Brně. I když se habilitoval již roku1933 (monografií Luhačovské Zálesí),
řádným profesorem a ředitelem národopisného semináře se stal až roku 1945 – po válce. Potom žil, přednášel a tvořil v Brně na Masarykově univerzitě. V jeho
odborné i lidské péči vyrostla celá poválečná generace
etnografů. Antonín Václavík zažil v letech poválečných
– zejména padesátých - mnoho osobních a odborných

zklamání a rovněž nespravedlivého zacházení.
I když v roce 1956 požádalo nakladatelství ARTIA o vytvoření díla Textile Folk Art – mohl ji Antonín Václavík
napsat a vydat jen anglicky, německy a francouzsky.
Česká verze nebyla povolena a vyšla až v roce 2009
v nakladatelství ATELIER IM v Luhačovicích.
Celý život při terénních výzkumech velmi zdravotně
strádal, byl vážně nemocen a psychický nátlak spojený
s vydáním posledního závažného díla již nevydržel.
Byl hospitalizován a 4. prosince 1959 zemřel.
Vzpomínku z nakladatelství ATELIER IM, Luhačovice
posílají
Irena Voštová a Miloš Bařinka www.atelierim.cz
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HASIČI ŽELECHOVICE
jsme si nemohli přát. Útok klapl na jedničku a náš tým si
odvezl zaslouženě první místo.

niky, podvečer pak patřil pokácení májky, opékání špekáčků a večer vyvrcholil krásným ohňostrojem.

V sobotu 2. června jsme vyrazili na druhou soutěž ze
seriálu Grand Prix do Ostraty. Čekala na nás všem známá
trať ve žlebu. Jelikož náš trénink probíhal za deště, doslova a do písmene se vyplnilo staré známé rčení: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Opět jsme vyhráli. Snad
nás štěstí bude provázet i po zbytek sezóny. Jsme teprve na začátku, čekají nás ještě čtyři soutěže… Tak držte
palce!

Výjezdová jednotka
V neděli 28. dubna jsme vyjeli k požáru garáže v místním zahradnictví, kde došlo bohužel i ke zranění osoby.
Po hodině zásahu bylo vše uhašeno a my jsme zůstali
s cisternou na dohlídku.
Ve středu 22. května jsme vyjeli k opačnému živlu –
vodě. Přívalové deště ukázaly svou sílu a my jsme byli
povoláni pod Klečůvku, kde se začal ucpávat mostek
nahromaděným odpadem přineseným vodou, jednalo
se zejména o velké roury s dalším odpadem. Situaci jsme
monitorovali, avšak voda ukázala svou sílu, zátarasu překonala a odpad vzala s sebou.
V úterý 11. června byl v odpoledních hodinách oznámen požár nízké budovy v ulici Lysá. Po zlikvidování ložiska ohně jsme i zde do večerních hodin hlídkovali.
Za SDH Želechovice Michaela Gahurová a Petr Hrazdira

Kácení májky - Májová veselice
V sobotu 25. května se na Střelnici konala ve spolupráci s Obcí Želechovice nad Dřevnicí tradiční Májová
veselice. Tato akce slouží jako oslava připomenutí úspěšného referenda odtržení Želechovic od Zlína. Odpoledne
začalo soutěžemi pro děti, nechyběla ukázka požárního
útoku našich mladých hasičů, dále výstava hasičské tech-

Mladí hasiči
Soutěžní sezóna v požárních útocích začala v sobotu
11. května okrskovou soutěží na Želechovických Pasekách. Družstvo mladých hasičů s obměněným týmem
v kategorii starších žáků převedlo svůj um ve dvou disciplínách - ve štafetě dvojic, která se jim bez problémů
povedla, a dále v požárním útoku, který pro nás bohužel
skončil diskvalifikací kvůli rozpojeným savicím. Odvezli
jsme si tedy z Pasek nepopulární bramborovou medaili,
ale také nové cenné zkušenosti.
O 14 dní později jsme poměřili své síly v pohárové
soutěži mladých hasičů na Klečůvce. Pro družstvo mladších žáků to byla letošní premiéra a nechyběla značná
nervozita, což se odrazilo na výsledku. Starší žáci si vedli
o něco lépe, avšak chybka u rozdělovače je stála spoustu
drahocenných vteřin. Druhé pokusy byly pro oba týmy
mnohem lepší, ale na poháry to bohužel nestačilo.
V neděli 26. května se družstvo mladších a starších
žáků zúčastnilo pohárové soutěže na Želechovických
Pasekách. Ve družstvu mladších došlo ke změně v týmu,
což na klidu rozhodně nepřidalo. I přes peripetie se spojem hadic „C“, se útok povedl dokončit, avšak byl hodnocen diskvalifikací kvůli přešlapu proudaře na nástřikové
čáře u terče. Starší žáci si vedli o poznání lépe, bohužel
jejich čas stačil pouze na 5. místo.
Ani v létě nepolevujeme a standardně budeme trénovat i přes prázdniny. Kromě soutěží nás můžete také
vidět na dětských dnech či při každoroční pouťové dálkové dopravě vody.
Memoriál Vladislava Žitného
V sobotu 15. června se konal II. ročník Memoriálu Vladislava Žitného u nás na Střelnici. Jde o pohárovou soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Letos, i přesto, že
se nám konečně podařilo poskládat družstvo mladších
i starších žáků, se jej zúčastnilo pouze družstvo starších.
Vše odstartovalo v 9 hodin nástupem všech 26ti zúčastněných družstev. Naši šli na řadu jako první. Vzhledem
k problému na časomíře však svůj pokus museli opakovat, což nám ve výsledku pomohlo k lepšímu času. I tak
se bohužel umístili na 8. místě ze 14 týmů ve své kategorii.
Ivana Hrazdirová a Kryštof Balajka, vedoucí mládeže
Družstvo mužů
Naši muži rovněž začali soutěžní sezónu okrskovou
soutěží na Želechovických Pasekách. Stejně jako mladí hasiči soutěžili muži ve dvou disciplínách. Štafeta
4x100 m se nám nepovedla, po špatné předávce jsme
si vysloužili diskvalifikaci. Požárním útokem jsme si však
spravili chuť, nestačili jsme pouze na muže z Jaroslavic.
Ovšem to pravé gró ze soutěžní sezony začalo o 14
dní později na Klečůvce, kde se tradičně konala první ze
soutěží seriálu Grand Prix 8. okrsku. Lepší start do sezóny
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HASIČI ŽELECHOVICE PASEKY
mě požárního
útoku se soutěžilo ve štafetě dvojic. Obě
naše družstva
vyhrály a to
jak v požárním útoku, tak
i ve štafetě.
Další víkend
bylo okresní
kolo hry Plamen v Otrokovicích, kde
se soutěžilo
ve
čtyřech
disciplínách.
ZÁJEZD
Po roce jsme se opět vydali na poznávací zájezd. Tentokrát na Jižní Moravu. První zastávkou
byl Zetor Traktors v Brně, kde byly exponáty
od nejstarších po nejnovější traktory. Po obavách, že to něžné pohlaví moc zajímat nebude,
jsme si oddychli. Fotili se na starých i na nových
strojích. Ve hvězdárně a novém digitáriu v Brně
nás vtáhla do nekonečného vesmíru 3D projekce zvaná „ Země v pohybu“. Spolu s výkladem
o hvězdné obloze nás uchvátila.
Odpoledním programem bylo muzeum kol
v Boskovštejně s největším počtem exemplářů v Evropě.
Ubytování jsme měli na hotelu „Bítov“ i s milým posezením při kytaře a pivečku.
Na druhý den na nás čekala prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků Moravy a to
ve Valticích s možností návštěvy přilehlé zahrady a vinných sklepů.
Odpoledne pak na nás dýchla prehistorie
v archeoparku Pavlov u novomlýnských nádrží a celý zájezd jsme ukončili ve Slováckém
dvoře v Ostrožské nové vsi při společném posezení u večeře.
Nápadů a tipů je spousta a tak už plánujeme
a těšíme se na další zájezd.
Lenka a Zdeněk Častovi
SOUTĚŽÍME...
Poslední víkend v dubnu jsem se s mladými
hasiči vydali na soustředění do vizovického
rekreačního střediska Revika. Od pátku do neděle jsme trénovali disciplíny na jarní kolo hry
Plamen. Taky jsem závodili v triatlonu ve kterém, kromě běhu byla střelba ze vzduchovky
a ověřování znalostí topografických značek.
Hráli jsem minigolf, nohejbal, různé míčové
hry a samozřejmě fotbal. Ten jsme dokonce
hráli na mezinárodni úrovni a to proti týmu
ze Slovenka, který také víkendoval na Revice.
Na závěr jsem měli exkurzi ve vizovickém hasičském muzeu. Soustředění se mladým moc
líbilo a rádi by ho zopakovali.
Soutěže v požárních útocích jsme otevřeli
na domácí půdě okrskovou soutěží, kde kro-

Štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF
a v požárním útoku.
V silné konkurenci 23
týmů jsme se pohybovali kolem 10 místa. Po přičtení bodů
za podzimní kolo, kterého jsme se neúčastnili
jsme nakonec skončili
na 16 místě.
Další soutěž byla na Klečůvce, kde se našim
starším žákům podařil dosud nejlepší čas
14:29 sec. a zisk 1. místa.
Naši mladší žáci skončili
na pěkném 3. místě.
V neděli pak byla naše
domácí pohárová soutěž na kterou dorazilo
16. družstev. Před domácím publikem jsme se
chtěli vytáhnout a nervozita na některých byla
znát. Starší žáci i přes
pěkný útok a čas 16:07
sec. získali 2. místo za rivali z Lípy. Mladší žáci
po zaváhání na proudu
skončili na neoblíbeném 4. místě.
Druhý víkend v červnu
jsem zavítali na soutěž
do Zádveřic, kde tradičně bývá hojná účast
družstev. I tentokrát jich
dorazilo přes 30. Naši
mladší v konkurenci
16. družstev obsadili 6.
místo a starší po dvou
nepodařených startech
dostali N.
Další sobota dopoledne
byla pohárová soutěž

v Želechovicích na střelnici. Starší chtěli napravit zaváhání v Zádveřicích a do útoku dali
vše. Útok se jim podařil ve výborném čase
15:76 sec. nikomu z 12 družstev nepodařilo
tento čas překonat a zaslouženě si odvezli 1.
místo. Na této soutěži si pro změnu mladší vybrali smůlu a po pěkném začátku se u proudnice uvolnil spoj a tlak vody vytlačil gumové
těsnění, které zavinilo nedokončení útoku.
Předposlední víkend v červnu nás čeká soutěž
na Provodově, Pozlovicích a hlavně v Újezdě,
kde se sjedou nejlepší družstva zlínského
okresu a budeme moci srovnat naše výkony
s nejlepšími družstvy zlínské ligy. Věřím, že se
vyhecujeme, tak jak to naši mladí umí a přivezeme i z této soutěže výborné umístění.
Robert Chmela
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
ÚPRAVY KOSTELA A POŘÍZENÍ NOVÝCH VARHAN V LETECH 1968-1969
V letošním roce si budeme v naší obci
připomínat několik významných výročí,
která si jistě zaslouží zmínit i na stránkách
Želechovického zpravodaje. Nejprve se zavěnujeme zásadním úpravám chrámu sv.
Petra a Pavla na sklonku 60. let minulého
století, které podstatným způsobem ovlivnily podobu interiéru až do dnešních dnů.
Z dobových záznamů je cítit uvolnění poměrů, svobodnější smýšlení i nadšení pro
víru a společenské dění. A to vše i přesto,
nebo snad navzdory skutečnosti, že došlo
k násilnému přerušení vlastního směřování
naší země, jež neodpovídalo představám
velmocí.
Celou sérii navazujících prací spustilo rozhodnutí o pořízení nových varhan.
S myšlenou přišli varhaník Alois Motýl st.
a předseda farní rady Petr Malaník. Bez
větších komplikací byla výměna schválena
jak okresním církevním tajemníkem, tak
i arcibiskupskou konsistoří. Staré varhany postavené v roce 1899 za 1760 zlatých
uherskohradišťským varhanářem Josefem
Haukem již byly dosti zchátralé a 1. července 1968 byly rozmontovány a odvezeny do Pozděchova. Hned druhý den bylo
zbouráno zábradlí na kůru a nově sestavený pracovní výbor se vrhnul do svého
díla. Tesaři připravili bednění, kůr byl rozšířen do lodi kostela a částečně probourán
i do věže, aby se vytvořilo dostatek prostoru. Nové varhany objednané u slavné společnosti Rieger Kloss v Krnově totiž mají
2076 píšťal sestavených do 27 řad – rejstříků (staré pouze 608).
Uvedené úpravy však byly pouze počátkem celého díla. Brigádníci se v dobrovolných pracích střídali dle svých možností
a směn a do konce září tak bylo odpracováno 2 100 hodin. Do chrámu byly nainstalovány nové lavice navržené p. Matýskem.
Na rozdíl od předchozích nebyly přiraženy
až k bočním zdem a dodnes tak umožňují průchod i po bocích kostela. Stěny byly
oškrábány a znovu vymalovány, vybudována byla nová elektroinstalace, po bocích
byla umístěna speciálně pro nás vyhotovená válečková svítidla a do té doby provizorně vedené a viditelné kabely byly nově
zabudovány do zdí či vedeny nad stropem,
aby nerušily estetiku chrámu. Zařízeno
bylo rovněž osvětlení hřbitova. Souběžně
probíhala i přestavba sakristie, zpevnění
stropů a rozšíření schodiště. Není na tomto místě dostatek prostoru detailněji popsat další dílčí práce (zařízení vytápění

elektrickými kamny, zhotovení nových
rámů na obrazy křížové cesty, rekonstrukce soch a sloupů v presbytáři, štukatérské
práce kolem stropních obrazů a Poslední
večeře, vydláždění chodníku na hřbitově
a mnohé další, které jsou spolu se jmény
zasloužilých řemeslníků a brigádníků jmenovány ve farní kronice). Podle uváděných
popisů i při srovnání historických fotografií
je však zcela jasné, že doba, ve které byly
úpravy prováděny, preferovala střídmost
a z dnešního pohledu možná až přehnanou funkční strohost. Nyní už se na tyto
věci opět díváme jinak a může nám přijít
líto, že mnohé zdobné malby byly zalíčeny vápnem a po již odstraněném hlavním
byly sejmuty i oba boční bohatě vyřezávané a obdivované oltáře z roku 1896 i se
všemi obrazy a sochami. Přesněji tento
postoj reprezentují zdůvodnění v průběžných zprávách vydávaných během oprav:
„Boční oltáře byly již odstraněny neboť
svou neopodstatněnou členitostí a svou
zbytečnou okázalostí by rušily celý pohled
na hlavní oltář. Malba bude až překvapivě
jednoduchá. Provádí se vápnem, protože tento způsob je za daných podmínek
nejtrvanlivější. Jenom odstranění původních maleb se provádí již třetí týden. Jak
dějiny ukazují, obráží se v chrámech nitro
člověka té či oné doby. Dnes vycházíme
ze skutečnosti, že dnešní člověk je až mechanicky strohý. Je úsporný v svém výrazu
i ve svých potřebách. Moderní křesťanství
má být zbavené všech okázalostí, přitom
ale přitažlivé ryzostí, čistotou života a silou
pravdy. Proto jsme odstranili staré oltáře,
které by tříštily celkový vzhled a rušily naše
soustředění.“ Dnes, po padesáti letech,
jistě můžeme diskutovat a možná se i lišit
v názorech, zda jsou umělecká díla a výtvory lidských rukou okrasou chrámů či jejich umístění v těchto prostorách člověka
rozptyluje od modlitby a meditace a kde
je vlastně ta hranice. Koneckonců i v době
popisovaných úprav zřejmě nebyly postoje jednotné a pravděpodobně i toto vedlo
autora citovaných řádků k obhajobě prováděných změn. Práce a investice v kostele
byly hrazeny z nedělních sbírek a mimořádných darů, avšak na to nejdůležitější,
nové varhany v konečné ceně 350 000 Kčs,
musely být uspořádány tři veřejné sbírky
po všech obcích celé farnosti.
Vlastní instalace varhan probíhala v podzimních měsících roku 1969. V sobotu 8.
listopadu provedla kolaudaci varhan pro-

fesorka Alena Veselá z JAMU v Brně, na sokolovně pak proběhl koncert dětského
pěveckého sboru Motýli ze Šumperku pod
vedením Aloise Motýla ml. Na druhý den,
v neděli 9. listopadu 1969 při ranní mši
byly nové varhany posvěceny P. Aloisem
Kupkou z Krnova za asistence P. Arnošta Červinky a místního faráře P. Bohumila
Štěpánka a s doprovodem zdejšího sboru
pod vedením Františka Garguláka. Následovaly další dvě mše s lidovým zpěvem
a také s doprovodem Motýlů. Odpoledne
pak proběhl varhanní koncert prof. Aleny
Veselé. Celý víkend umožňoval účast při
komentovaných prohlídkách nových varhan. Byly to dny vděčnosti a radosti z dokončeného díla, při kterých byla opakovaně zdůrazňována obdivuhodná obětavost
a pracovitost celé farnosti.
Závěrem je třeba připomenout, že želechovický kostel má po dlouhá staletí
mimořádně bohatou varhanickou tradici
od Jana Klabíka v 17. století (autora dodnes uznávaných kancionálů) přes generace dalších místních řídících učitelů, tři
pokolení rodu Motýlů až po dnešní varhaníky. Prostor chrámu je také ceněn pro
své vynikající akustické vlastnosti. I proto
je vždy hlubokým zážitkem zúčastnit se
některé z mnoha hudebních událostí - půlnočních mší za doprovodu místního sboru
pod vedením dirigenta Viktora Kozánka,
varhanních koncertů Ludvíka Šuranského,
vystoupení dětského pěveckého sboru
Motýli Šumperk, koncertů skupiny BPT či
mší s doprovodem varhan a místní scholy.
Protože od slavnostního posvěcení nových varhan uplyne letos rovných 50 let,
připravuje farnost připomenutí této události, samozřejmě s bohatým duchovním
i hudebním programem, na který všechny
už nyní srdečně zveme.
Pavel HURTA

Použitá literatura:
Farní kronika Želechovic, díl III.
VÍCHA, B.: Želechovice. Kostel sv. Petra
a Pavla. 1995
VYCHODIL, J.: Dějiny a popis kostela v Želechovicích u Zlína. Svatý Hostýn, Kalendář
katolického lidu českoslovanského. 1902,
ročník 2, str. 133-140
Průběžné zprávy z prováděných oprav kostela v letech 1968 a 1969
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI KVĚTEN - ČERVEN 2019
Ludmila Hrazdirová
Stanislav Žaludek
Marie Špendlíková
Marie Potůčková
Vlasta Janotová
Milena Kratochvílová
Alois Sláma
Lubomíra Tylečková
Miroslav Holešovský
Luděk Hustý
Věra Ušelová

97 let
91 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Antonín Šimoník
Danuška Žurková
Ludmila Bobálová
Dana Šarmanová
Ladislava Číhalová
Vlasta Patáková
Vlasta Hejtmánková
Miroslav Kořének
Pavel Břečka
Terezie Slámová
Miroslav Červenka

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

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

SVOZY ODPADU V ROCE 2019
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

5. 1.

11. 1.

18. 1.

25. 1.

1. 2.

8. 2.

15. 2.

22. 2.

1. 3.

8. 3.

15. 3.

22. 3.

29. 3.

12. 4.

27. 4.

10. 5.

24. 5.

7. 6.

21. 6.

5. 7.

19. 7.

2. 8.

16. 8.

30. 8.

13. 9.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

8. 11.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

14. 1.

11. 2.

11. 3.

15. 4.

14. 10.

11. 11.

9. 12.

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

9. 1.

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

26. 12.

KONTEJNERY
ODVOZ
PLASTŮ

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU
KONTEJNERY
ODVOZ
PAPÍRU

3. 5.

12. 7.

10. 6.

15. 7.

12. 8.

6. 9.

9. 9.

1. 11.

1X ZA 2 MĚSÍCE - Svoz papíru v letošním roce ve vybrané PÁTKY
9. 1.

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

26. 12.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

13. 5.

od 1. 4. 2019 svoz 1x za 2 týdny

20. 4.

15. 6.

2. 11.
15. 6.

7. 9.

2. 11.
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