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aktuálně se všichni znovu potýkáme s
opatřeními vyvolanými nouzovým stavem,
který vláda vyhlásila prozatím do 2.11.2020.
Důvodem je opět velmi rychlé šíření čínského
viru COVID 19. V posledních dnech se
ukazuje, že ti nejpovolanější, kteří opatření
vydávají a vyžadují po nás jejich přísné
dodržování, je sami neberou vážně. Ať už se
v případě ministra zdravotnictví jednalo o
lehkomyslnost či okázalou nadřazenost nad
obyčejnými lidmi, téměř jistě za své chování
zaplatí odchodem z funkce. Pravděpodobně
bylo důležitější domlouvat zakázku na plošné
testování obyvatel ČR, než jít příkladem
ostatním, a to je smutné. Dost se to celé
podobá předraženým nákupům ochranných
pomůcek z Číny na jaře letošního roku.
Od jara, kdy se nákaza plně projevila, jsme
svědky mnoha vládních přešlapů, ignorování
českých výrobců ochranných prostředků a
výsledkem je otřesená důvěra obyvatel v
nařizovaná opatření a vládu jako takovou.
Přestože tyto události svádí k bagatelizování
epidemie a odmítání nařízených opatření,
dodržujte prosím zodpovědně všechna
nařízení, bez ohledu na to, co si o nich
myslíte. Já doufám, že epidemie, jako každá
v minulosti, ustoupí a znovu začneme žít
normálním životem. Společnost určitě bude
poznamenaná ekonomicky, skončí nejspíš
někteří poskytovatelé služeb z uzavřených
sektorů, postiženy budou i rodinné finance

úbytkem pracovních míst, i na to je třeba se
připravit.
Zároveň je důležité věřit v odolnost
našeho zdravotního systému, který zatím
zátěž těžkých případů zvládá dobře.
Nedoporučuji zabývat se katastrofickými
zprávami o desetitisících mrtvých a mrazácích
v ulicích, ale ani takovými, které tvrdí, že
virus neexistuje a jedná se o jakési spiknutí.
Pravda leží nejspíš někde uprostřed, virus tu
už s námi bude, šíření nedokážeme zastavit
a postupně prostoupí většinu populace.
Následující měsíce budou komplikované
dalšími respiračními nemocemi, proto Vám
přeji pevné zdraví a silnou imunitu.
Michal Špendlík, starosta obce

ČESKÁ POŠTA, S. P. PROVOZOVNA
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU
KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
VE 2. POLOVINĚ ROKU 2020
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PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ
OBJEDNÁNÍ KONZULTACE NA ČÍSLE
tel.: +420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz
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I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit
BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat na tel.
č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 11. veřejném zasedání dne
23. 9. 2020 následující usnesení:
Usnesení 1./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo program 11. veřejného zasedání.
Usnesení 2./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určuje ověřovateli zápisu
Radka Šarmana a Vlastislava Švrčka a zapisovatelem
Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od 9. veřejného zasedání zastupitelstva.
Usnesení 4./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo podmínky ve Smlouvě o pronájmu nebytových prostor budovy Podřevnická čp 405 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí
a Spolkem pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí,
kde doba pronájmu nebytových prostor je stanovena na 5 let, nájemní doba od 1. 9. 2021 nebo 1. 9.
2022, v závislosti na provedení rekonstrukce, která
bude provedena v nákladu ve výši do 5 mil. Kč bez
DPH, bez statického zajištění podkroví budovy.
Usnesení 5./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo výši ceny stočného
39,13 Kč bez DPH.
Usnesení 6./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo 3. úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu obce pro rok 2020. Poskytnutí
provozního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. ve výši 300 000 Kč
pro dofinancování mimořádných výdajů.
Usnesení 7./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo a schválilo objednávku provedení analýzy na přítomnost pesticidů
ve spodních vodách v obci u Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7,
702 00 Ostrava dle cenové nabídky, která tvoří přílohu zápisu č. 5.

Usnesení 8./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přerušilo jednání o zprávě kontrolního výboru o provedené kontrole dne 17. 7. 2020
do dalšího řádného zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení 9.1./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2268 o výměře cca 920 m2, trvalý travní porost, a části pozemku
p. č. 2269/1 o výměře cca 80 m2, trvalý travní porost
vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za cenu 900 Kč
/ m2, z důvodu nedostupnosti inženýrských síti mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 9.2./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2323/2 o výměře cca 72 m2, neplodná půda, ostatní plocha,
dále části pozemku p. č. 2269/1 o výměře cca 40 m2,
trvalý travní porost a pozemku p. č. 2272 o výměře
75 m2, zahrada, vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV
10001 za cenu 300 Kč / m2 mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku
a xxx Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 9.3./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní
smlouvy na prodej části pozemků p. č. 2323/2 o výměře cca 133 m2, neplodná půda, ostatní plocha,
dále části pozemku p. č. 2269/1 o výměře cca 86 m2,
trvalý travní porost, p. č. 2268 o výměře cca 35 m2,
orná půda a dále pozemku p. č. 2322/2, o výměře 82
m2, orná půda, vše se nachází v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
za cenu 300 Kč / m2 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 9.4./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Směnné

smlouvy pozemku p. č. 292/2 o výměře 57 m2, zahrada, který je v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsány
na LV 10001 k. ú Želechovice nad Dřevnicí, za pozemek p. č. 382/11 o výměře 143 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace pozemek je zapsán na LV 70, k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 10.1./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků
p. č. 2181/7 o výměře 7379 m2 orná půda,p. č. 2182
o výměře 2073 m2, lesní pozemek, p. č. 2183/1.
o výměře 7739 m2 trvalý travní porost, p. č. 184/9
o výměře 616 m2 vodní plocha, p. č.184/10 o výměře
327 m2 vodní plocha, p. č.184/11 o výměře 178 m2
vodní plocha, p. č. 1662/54. o výměře 31 m2 vodní
plocha, p. č. 1662/55 o výměře 113 m2 vodní plocha,
p. č. 1662/56. o výměře 255 m2 vodní plocha, p. č.
1662/57 o výměře 158 m2 vodní plocha zapsáno
na LV 1044 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
celkem za cenu 943 450 Kč.
Usnesení 10.2./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemku
p. č. 2372/1 orná půda o vým. 447m2, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno na LV 1166 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, za cenu 22 350 Kč.
Usnesení 11./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 5/2020 dle přílohy č. 12 tohoto zápisu.
Usnesení 12./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření dodatku
č. 1 Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
a Smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČ 61859575.
Usnesení 13./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona o obcích vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o místním poplatku ze psů, která nabývá
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, OZV
tvoří přílohu zápisu č. 14.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 43. zasedání dne 31. 8. 2020 následující
usnesení:
Usnesení 1./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 43. schůze.
Usnesení 2./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala návrh Smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově Podřevnická čp.
405 a odložila rozhodnutí do projednání na dalším
řádném zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat dne 23. 9. 2020.
Usnesení 3.1./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p. č. 2323/2 o výměře cca 72 m2,
neplodná půda, ostatní plocha, dále části pozemku
p. č. 2269/1 o výměře cca 40 m2, trvalý travní porost
a pozemku p. č. 2272 o výměře 75 m2, zahrada, vše
se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 3.2./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje
části pozemků p. č. 2323/2 o výměře cca 133 m2,
neplodná půda, ostatní plocha, dále části pozemku
p. č. 2269/1 o výměře cca 86 m2, trvalý travní porost,

p. č. 2268 o výměře cca 35 m2, orná půda a dále pozemku p. č. 2322/2, o výměře 82 m2, orná půda, vše
se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 3.3./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila záměr směny pozemku p. č.
292/2 o výměře 57 m2, zahrada, který je v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsány na LV 10001 k. ú
Želechovice nad Dřevnicí, za pozemek p. č. 382/11
o výměře 143 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek je zapsán na LV 70, k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 4./43RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou
zakázku na služby „Projekční práce na novou hasičskou zbrojnici SDH Želechovice nad Dřevnicí“
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení J a P architects s.r.o.,
Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČ 26283107 za cenu
425 000 Kč bez DPH.
Usnesení 5./43RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky

hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona č.
134/2016 Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na služby „Změna č. 1 územního plánu obce
Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení
Stemio, a. s., J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ
28203011 za cenu 199 650 Kč vč. DPH.
Usnesení 6./43RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí jmenovala hodnotící komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice nad
Dřevnicí“ ve složení Michal Špendlík, Vlastislav Švrček, Stanislav Pištěk a náhradník Pavlína Svobodová
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem.
Usnesení 7./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na rozvoz kameniva – zpevnění lesní cesty na Pasekách
a schválila objednávku u Pavla Lacigy – DUETO, K.
H. Máchy 55, 765 02 Otrokovice, za cenu 82 460 Kč
bez DPH.
Usnesení 8.1./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na vykonávání činnosti odpovědného zástupce provo-
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zovatele veřejné kanalizace obce podle zákona č.
274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a schválila uzavření Smlouvy s Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, za cenu 6 000 Kč
bez DPH / pololetí.
Usnesení 8.2./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce
podle zákona č. 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů
a schválila objednávku u Ing. Zuzany Kousalíkové,
Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, za cenu
10 000 Kč bez DPH.
Usnesení 9./43RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích p. č. 430/4 a p. č. 430/13 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 přípojky vody k RD na pozemku p. č. 438 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí,
za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 10./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemcích p. č. 430/4 a p. č.
456/3 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 přípojky vody k RD
čp. 644 na pozemku p. č. 444/6 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 11./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemcích p. č. 430/4 a 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 stavebníkem stavby přípojky
vody k RD na pozemku p. č. 451 k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 12./43RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemcích p. č. 430/4 a 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 xxx jako stavebníky přípojky vody
k RD na pozemku p. č. 448, RD čp 611 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 13./43RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí
dotace a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a SDH Paseky, Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou
akci "Pasecký kotlík 2020 VI. ročník", termín konání
akce 12. 9. 2020, ve výši 3 000 Kč.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 44. zasedání dne 14. 9. 2020 následující
usnesení:
Usnesení 1./44RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 44. schůze.
Usnesení 2./44RO/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 „Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01
Zlín, IČ 25301144 za cenu 4 322 547,61 Kč bez DPH.

Usnesení 3./44RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila objednávku na vyhotovení projektové dokumentace včetně stavebního
povolení na akci rekonstrukce části ul. 4. května,
chodníků a podélných parkovacích stání, dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace
pro stavební povolení u Traffic Design s. r. o., Božkova 1618/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 06499236
za cenu 93 000 Kč bez DPH a prováděcí dokumentace za cenu 45000 Kč bez DPH.
Usnesení 4./44RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na geodetické práce k doměření prostor v rámci rekonstrukce
centra obce, rekonstrukce části ul. 4. května včetně
chodníků a podélných parkovacích stání a schválila
objednávku u Ing. Miroslava Vítka, Machová 218,
763 01 Mysločovice, IČ 74532761 za cenu 9 900 Kč
bez DPH.
Usnesení 5./44RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost občanů o připojení k vodovodnímu řadu obce a pověřila starostu obce zajištěním studie proveditelnosti a zajištěním cenové
nabídky na projektovou dokumentaci u projektanta
vodohospodářských staveb.
Usnesení 6.1./44RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí neschválila vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 2337/14 o výměře 1 359 m2, sad
a dále pozemku p. č. 2346/3 o výměře 1 207 m2,
trvalý travní porost, vše se nachází v katastrálním
území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001.
Usnesení 6.2./44RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 847/2 o výměře cca 135 m2, ostatní
plocha, komunikace v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za část
pozemku p. č. 2662/10 o výměře cca 231 m2, orná
půda, který se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 2436.
Usnesení 6.3./44RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru darování
pozemků p. č. 1998/52 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, p. č. 1998/53 o výměře 23 m2, ostatní
plocha, silnice, p. č. 1998/54 o výměře 98 m2, ostatní
plocha, silnice vše v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí,
zapsány na LV 10001 k. ú Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 7./44RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila mimořádnou odměnu za dlouholeté vedení klubu seniorů na Pasekách formou
darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx xxx ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 8./44RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny pro vzdělávání z výboru pro rozvoj
obce.
Usnesení 9./44RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost o zachování tříd 8.A a 8.B. na Základní škole a Mateřské
škole Želechovice nad Dřevnicí.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 45. zasedání dne 25. 9. 2020 následující
usnesení:
Usnesení 1./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 45. schůze.
Usnesení 2.1./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem
veřejné kanalizace a odběratelem tj. fyzickou osobou – občanem, jako vlastníkem připojené stavby
nebo pozemku (odběrné místo), např. RD / bytový
dům / chata / chalupa / garáž a pověřuje starostu
obce Bc. Michala Špendlíka dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení 2.2./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění srážkových vod a odpadních vod
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem
a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem fyzickou podnikající či právnickou osobou, jako
vlastníkem připojené stavby nebo pozemku (odběrné místo), např.: škola / provozovna / restaurace
/ penzion / obchod / holičství / divadlo / sportoviště a pověřuje starostu obce Bc. Michala Špendlíka
dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím
podpisem.
Usnesení 3./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí přerušila jednání o bodu Projednání schválení Smlouvy o nájmu nebytových prostor do dalšího řádného zasedání rady obce.
Usnesení 4./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila upravené soutěžní podmínky
architektonicko/urbanistické soutěže o návrh „Želechovice nad Dřevnicí – úpravy části centra, SON“,
které byly projednány a odsouhlaseny na ustavující
schůzi poroty dne 2. 7. 2020, upravené podmínky
tvoří přílohu zápisu č. 4.
Usnesení 5./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení
a vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby „Želechovice – dopravní obslužnost v komerční zóně, I.
Etapa“ a schválila objednávku u Ing. Jiřího Škrabala,
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
48476684 za cenu 297 870 Kč vč DPH.
Usnesení 6./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala možnost provedení terénních
úprav polní cesty na Lysé v Želechovicích nad Dřevnicí
a schválila objednávku u KKS, spol. s r. o., Příluky 386,
760 01 Zlín, IČ 42340802 za cenu 40 000 Kč bez DPH.
Usnesení 7.1./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila objednávku
zpracování dokumentace pro vydání stavebního
povolení a dokumentace pro realizaci stavby „Veřejné osvětlení a rozvody NN v centru obce“ u AKTE PK
s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlin, IČ: 05284368
za cenu 82 643 Kč vč DPH.
Usnesení 7.2./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila objednávku
zpracování dokumentace pro vydání stavebního
povolení a dokumentace pro realizaci stavby Veřejné osvětlení ul. 4. května u AKTE PK s.r.o., Nad
Pramenem 338, 760 01 Zlin, IČ: 05284368 za cenu
38 720 Kč vč DPH.
Usnesení 8./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila objednávku výměny
radiového modulu pro zařízení 100V zesilovače
na Pasekách u PWS Plus s. r. o., Luční čtvrť 1868,
686 03 Staré Město, IČ 28305795 za cenu 25 628 Kč
vč. DPH.
Usnesení 9./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na vyhotovení ilustrované knihy na prezentaci obce v rámci
projektu „Poznávací atlas regionu Zlínsko“ a schválila objednávku 20 kusů ilustrovaných knih za cenu
370 Kč bez DPH / kus u ZIREK s. r. o., Smetanova 841,
755 01 Vsetín.
Usnesení 10./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila pořízení pracovních listů
k historii obce, které bude tvořit pracovní skupina
„Historie obce“ z výboru pro rozvoj obce, přičemž
cena pracovního listu bude stanovena individuálně
dle pracnosti, v průměru však do 2 000 kč za jeden
pracovní list.
Usnesení 11./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost
o finanční příspěvek od Útulku pro kočky Zlín.
Usnesení 12./45RO/2020: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí neschválila vyhlášení záměru prodeje
pozemku p. č. 2103/9, o výměře 114 m2, orná půda,
nacházející se v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.

2020

ZPRAVODAJ

04

5

ŽIVOT S KORONAVIREM
Ještě před rokem by asi nikoho nenapadlo, že se náš život zcela změní. Změnil se
i náš dosavadní žebříček hodnot, kde doposud figurovalo zdraví ve většině případů
sice na prvním místě, ale spíše jen proto,
že jsme to byli zvyklí říkat. Jen lidé, kteří
již měli zkušenost s těžkým onemocněním
brali slovo zdraví mnohem vážněji.
A v prvních měsících tohoto roku to přišlo - KORONAVIRUS. Nejdřív jsme se tvářili,
že je to někde daleko a že se nás to netýká.
Jenže netrvalo dlouho a rázem koronavirus
zaplavil celý svět včetně naší republiky. Začínají umírat první lidé a my si uvědomujeme, že se nejedná jen o nějakou „chřipečku“, ale v mnoha případech o vážnou, až
fatální nemoc.
Vlády všech zemí urychleně provádějí
opatření, která by měla zamezit šíření nákazy. Ne všude se to dostatečně daří a hlavně ani největší pesimisté netuší, že podzim

a nová vlna koronaviru značně převýší čísla
nakažených a stane se hrozbou pro všechny obyvatele. Že se to týká i nás jsem poznal i já.
Koncem měsíce září začíná mít moje
manželka příznaky nachlazení-suchý kašel
a špatně se jí dýchá. Již druhý den mám
podobné potíže také. Uvědomujeme si, že
můžeme být nakažení Covidem 19. Přestali jsme se stýkat s okolím a telefonujeme
svým praktickým lékařům a ti nás urychleně posílají na testy. Druhý den nám přicházejí SMS – POZITIVNÍ. Následuje na pokyn
lékařů a hygieny karanténa.
Z počátku se zdá, že nemoc proběhne
mírně, ale další dny začíná koronavirus „vystrkovat růžky“. Objevují se teploty, příšerná
bolest celého těla, především zad a kloubů
a aby toho nebylo málo, nastupují střevní
problémy a únava. Tento stav trvá přibližně
10 dnů, ale ani potom nemáme vyhráno.

Když už se zdá, že nemoc odchází, znovu
se objevují potíže např. ztráta čichu a chuti.
Až po třech týdnech lze říci, že nad nemocí
vítězíme. Ne u každého vše probíhá stejně,
ale my s manželkou již patříme vzhledem
ke svému věku k tzv. rizikové skupině, proto u nás měl koronavirus těžší průběh.
Takže zkušenost z Covidem 19 máme
za sebou, ale co bude dál? Všechno nasvědčuje tomu, že náš život bude i nadále
ve „společnosti s koronavirem“. Zatím nikdo
neví, kdy se podaří vyrobit spolehlivou vakcínu, která by nemoc nadobro porazila.
Díky vlastní zkušenosti prosím všechny
spoluobčany, aby hrozbu koronaviru nepodceňovali a snažili se všemi opatřeními
chránit zdraví své i ostatních.

Vlastislav Švrček
Místostarosta obce

ZMĚNA PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI III
Vážení občané,
v minulých dnech se Vám, kterých se to týká,
do rukou dostala nová Smlouva o odvádění
odpadních vod s Obcí Želechovice nad Dřevnicí a zároveň také souhlas s předáváním údajů
o množství odebrané vody od společnosti Moravská Vodárenská, a. s., pro potřeby vyúčtování stočného. Smlouva je ve dvou vyhotoveních. Prosíme Vás o kontrolu osobních údajů.
A v případě Smlouvy o odvádění odpadních
vod o doplnění chybějících údajů:
• telefonní číslo nebo e-mail, adresa pro doručení, pokud je odlišná od odběratele
• zdroj vody, který využíváte (vodovod, vodovod a jiný zdroj nebo jiný zdroj). V případě
jiných zdrojů, které jsou odváděny do kanalizace, prosím vyplňte typ zdroje např. studna
• počet osob pobývajících v odběrném místě
(ve většině smluv je tento počet vyplněn dle trvalého bydliště osob jednotlivých odběrných
míst). V případě, že není zřízeno na odběrném
místě žádné trvalé bydliště, vyplňte počet
osob, které využívají napojení na kanalizaci
• počet dní, pokud je přípojka využívána
méně než 250 dní v roce
• způsob platby stočného (měsíční záloha
nebo roční vyúčtování)

• spojovací číslo k inkasu, které chcete nastavit na platbu stočného
• číslo bankovního účtu (v případě vzniku přeplatku za stočné, bude částka vrácena
na uvedené číslo bankovního účtu)

Oba podepsané dokumenty (Smlouvu
i Souhlas) prosíme odevzdat nejpozději do 10ti dnů od doručení tiskopisů, na OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí osobně nebo vhozením
do schránky na budově obecního úřadu.
Dále je možno, v případě jakýchkoliv dotazů
kontaktovat referentky OÚ Želechovice nad
Dřevnicí na tel.: 775 569 118, nebo i osobně,
ale v omezených časech PO - STŘ 8:00-10:00
14:00-17:00, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, preferujeme telefonní kontakt.
Někteří občané již podepsané dokumenty
vrátili, za to jim děkujeme.
Nejčastěji kladené dotazy:
1. Jak mi bude vrácena záloha za stočné
od MOVO a.s.?
Odpověď: občané, kteří měli smlouvu pouze
na stočné, byla tato ukončena k 30. 6. 2020
a odběratelé by měli dostat vyúčtovací fakturu. tj. dle zaplacených záloh bude přeplatek,
nebo nedoplatek. V současné době by tyto
smluvní vztahy měly být již ukončené a vyúčtované.
Občané, kteří platili vodné i stočné, máme
informace od MOVO, a.s., že byla upravena
záloha cca na polovinu a k 1. 7. 2020 byla vytvořena v zákaznickém systému nová verze
smlouvy pouze na vodné. Při roční fakturaci
v květnu bude na faktuře poměrově rozpočítané vodné a stočné po dobu platnosti staré ver-

ze smlouvy a pouze vodné od platnosti nové
verze smlouvy. V případě vzniklého přeplatku,
bude vyúčtován na konci zúčtovacího období.
2. Do smlouvy jste uvedli „ Počet osob pobývajících v Odběrném místě řešeném
touto Smlouvou činí v den jejího uzavření
(dle vyjádření Odběratele): 4 osoby“, ale
ve skutečnosti jsme dva, musím platit stočné i za dceru, která je v zahraničí a přijede
do Želechovic jednou za rok?
Odpověď: stočné za takovou osobu, která se
prokazatelně nezdržuje v obci platit nemusíte, bude se jednat o osoby, které jsou trvale
např. v Domově pro seniory nebo v jiných podobných zařízeních, žijí a pracují v zahraničí,
nebo ve vzdálených městech v ČR a skutečně
do obce zajíždí minimálně, ale toto se nebude vztahovat např. na studenty, kteří studují
mimo ZK, tak jak to je uznáváno při výběru
poplatků za KO.
3. Bude obec po podpisu smlouvy rozesílat
rozpis záloh?
Odpověď: rozpis záloh bude zasílán odběratelům, kteří uvedli do smlouvy úhradu záloh
příkazem k úhradě. V případě uvedeného kontaktu na email, bude tento rozpis záloh zaslán
na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud emailový kontakt není uveden, bude rozpis záloh
zaslán poštou.
Odběratelům, kteří uvedli platbu záloh prostřednictvím SIPA, bude záloha, ve výši uvedené v podepsané smlouvě nastavena a zařazena do jimi uvedeného SIPA. Rozpis záloh
nebude zasílán.
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SYSTÉM "MOJE ODPADKY"
Vyhodnocení systému třídění odpadů
Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, tzv.
MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených
EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě
poplatku za odpady.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda
všechny údaje jsou správné.

2) U domácností, které mají málo odpadů
k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané
domácnosti dochází ke snižování produkce
odpadů. Díky tomu systém začne sledovat
poměr mezi obslouženým objemem nádob
a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.
3) Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviště
je vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené
všechny svezené pytle či popelnice. V případě potřeby doplnění záznamu je možné se
obrátit na e-mail burianova.isnoit@gmail.
com.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit
prostřednictvím webu www.mojeodpadky.
cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN,
HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě
nejasností se na nás neváhejte obrátit na
e-mail burianova.isnoit@gmail.com

S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY

ZAČÍNÁ OBDOBÍ, KDY OBČANÉ PODÁVAJÍ ŽÁDOSTI NA KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
V Želechovicích nad Dřevnicí je to Obecní
úřad Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Povolení
ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm
nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn.
keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2,
pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž
dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Povolení ke kácení lze vydat
pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
předmětné dřeviny. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou
rozhodnutí v rámci správního řízení, které je
zahájeno podáním žádosti.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat
žádost apod.).
Žádost o kácení může podat jen vlastník či
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka. V případě
spoluvlastnictví pozemku je nutné podání
společné žádosti všech vlastníků, případ-

ně mohou tito vlastníci udělit plnou moc
k zastupování osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Plná moc musí obsahovat
jméno (popř. jména), příjmení, bydliště, datum narození a podpis zmocňujících osob
a jméno, příjmení, bydliště, datum narození
zmocněnce a vlastnoruční podpis. Pokud je
udělována pouze pro jedno konkrétní řízení
nemusí být plná moc ověřená.
Jaké jsou podmínky a postup podání žádosti.
Formulář žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les naleznete na webových stránkách obce (www.zelechovice.
eu), nebo si ho osobně můžete vyzvednout
na OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí. Žádost
musí obsahovat náležitosti uvedené v § 45
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, je dobré společně s žádosti dodat i fotografii stromů, keřů, kterých
se žádost týká. V jednoduchých případech
rozhodne správní orgán bezodkladně.
V ostatních případech rozhodne do 60-ti
dnů od zahájení řízení, tj. podání žádosti,
ve zvláště složitých případech do 90-ti dnů
od zahájení řízení. Obecní úřad postupuje
podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
novelizované ve znění vyhlášky č. 222/2014
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich

kácení, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Pravidla správního řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění doplňujících předpisů.
Často kladené dotazy:
Kdy je možné dřeviny kácet?
Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží k ekologickým (produkce pylu
a semena, biotop živočichů, především
hmyzu a ptáků a další), hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny na daném
místě během roku plní, a proto povoluje
kácení zpravidla v době vegetačního klidu,
tj. přibližně od 1. 11. do 31. 3. Pokud ovšem
důvody pro pokácení jsou natolik závažné
(např. ohrožení okolí) lze tyto stromy kácet
i během doby vegetace.
Je k ořezu stromů potřeba také povolení?
Prořez stromů nepodléhá povolení orgánu
ochrany přírody. Podle ustanovení § 7 odst.
2 zákona je povinností vlastníků péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování.
Při případném ořezu je nutné postupovat
dle odborných zásad a respektovat přirozený habitus (tvar koruny) stromů. Odstranění podstatné části koruny (více jak 30 %),
případně tzv. hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich
poškození.
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Dobrý den, posílám tímto pozdrav všem
čtenářům Zpravodaje. Na konec září jsme
ve spolupráci s Klubem seniorů Želechovice-Paseky plánovali zájezd na Brněnskou
přehradu a okolí. Vzhledem k situaci s koronavirem jsme ale vyčkávali, jak se bude
situace vyvíjet. Na poslední chvíli jsme
bohužel byli nuceni zájezd zrušit. Proto
se tímto ještě jednou přihlášeným zájemcům omlouváme. I nás členky, které jsme

se na přípravě zájezdu podílely, to mrzí.
Ale chtěly jsme se vyhnout riziku vystavit
účastníky zájezdu možné nákaze. Co je
ale dobrá zpráva, naplánovaný program
zájezdu určitě využijeme v budoucnu, až
se situace zklidní a vrátí zpět do normálu.
Takže se máme na co těšit a o novém termínu budou zájemci včas informování.
Bohužel nadále zhoršující se situace
a přijatá opatření pro nás pro všechny,

nás omezují i v činnosti, např. v plánování další zdravotní přednášky pro občany.
Věřím, že si to pak vynahradíme, až se vše
stabilizuje.
Přeji vám všem do dalších dní pevné
zdraví!
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně
MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ PO DOBU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU (úřední hodiny)
PONDĚLÍ: 8:00 - 10:0014:00 – 17:00
STŘEDA: 8:00 - 10:0014:00 – 17:00
PÁTEK: ZAVŘENO
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU JE PRO VEŘEJNOST U Z A V Ř E N
UPŘEDNOSTNĚN JE PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT PŘED OSOBNÍM
K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ /NAPŘ. POHŘBU/ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT
TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118
NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu
TELEFONNÍ SPOJENÍ DO KANCELÁŘE: 577 440 071
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PODZIMNÍ PROCHÁZKA
NAUČNOU STEZKOU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Vážení přátelé naučné stezky a turistiky. Každoroční procházka NS se již
pomalu stává příjemnou tradicí naší
obce. Letos jsme absolvovali již třetí
ročník tohoto pochodu. Poprvé jsme
trasu absolvovali dne 17. června 2018,
za účasti pana starosty a dalších hostů.
Prvního ročníku se zúčastnilo cca 50
příznivců pobytu v přírodě.
Letošní procházku jsme uskutečnili v neděli 13.9.2020 za optimálního
turistického počasí, a to se projevilo
na hojné účasti občanů nejen z Želechovic. Letos poprvé se na přípravě
akce podíleli taká členové obce sokolské a patří jim za to dík. Trasou nás opět
provedl Pavel Hurta a svými znalostmi
nás obohatil o spoustu nových informací o naší krásné a pestré krajině.
Další nové vědomosti o zajímavostech
naší vlasti jsme se dozvěděli od pana
Lehára z nedalekého Kyjova. Informoval nás o zajímavé rekreační lokalitě
Bukovanský mlýn, která se nachází
5 km od Kyjova. Jedná se o postupně
budovanou alej soch českých panovníků, od praotce Čecha až po Karla I. Je
to zajímavý typ na výlet, viz fotografie.
Na organizaci a přípravě akce se podíleli OU Želechovice nad Dřevnicí,
Sokol Želechovice, hasiči Želechovice
a přátelé NS. Všem patří poděkování
a velký dík.
Za přátele naučné stezky Želechovice nad Dřevnicí.
Vladimír Balajka
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SKAUTI - VZPOMÍNKA NA LÉTO - TÁBOR 2020
Letošní skautský tábor byl v duchu
putování po hvězdách a také o pohledu
na svět filozofickýma očima. Byl značně
zpestřený opatřeními proti koronaviru,
která nám zakazovala vstup do okolních
vesnic, na koupaliště a dávala povinnost
si každý den měřit teplotu, před každým
jídlem si dezinfikovat ruce a dodržovat
mnohá jiná opatření. A právě kvůli těmto opatřením jsme z tábořiště nemohli
odejít. Dalším důvodem bylo plnění výzvy Třech orlích per u některých starších
účastníků tábora. Jelikož je jednou z výzev hlídat tábor a nebýt při tom spatřen,
nepřipadal výlet v úvahu. Odvážlivci,
kteří chtěli zkoušku složit to samozřejmě
neměli lehké, když se většina táborníků
rozprchla po okolí, aby plnila zadané
úkoly. Bylo těžké se jejich zrakům schovat. I přes mnohá úskalí a překážky to
mnoho z nich zvládlo a všechny tři výzvy dokončilo. Během tábora jsme tak
všichni absolvovali celkem 4 slavnostní
táboráky jako symboly ukončení zkoušky každého z odvážlivců, kterému se to
podařilo.
První týden nám počasí darovalo pár

deštivých sprch, ale naštěstí to byly většinou přeháňky a ne žádné táhlé deště.
Na konci druhého týdne nám počasí začalo trošku „připalovat“ a přišla i typická
letní vedra. Na to jsme naštěstí byli připraveni a dokázali se patřičně zchladit.
Měli jsme
s sebou velké kádě na
chytání deš-

ťové vody a z nich jsme čerpali vodu na
improvizovanou vodní skluzavku vyrobenou z bannerů, které předtím sloužily
jako reklamní poutače. I přes veškeré výkyvy počasí a omezení kvůli koronaviru,
jsme si všichni tábor užili a přežili ho ve
zdraví.
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RANÍČEK
Po jarní odmlce jsme se v září, sice na krátko, začali znovu scházet v klubu maminek
Raníček. Pokračujeme v ještě neokoukaném
útulném prostředí bývalé školky. Přivítali jsme
nové děti a žasli nad tím, jak porostli naši staří
kamarádi. Za ten krátký čas jsme ani nestihli

prozkoumat všechny naše hračky, oživili jsme
si však říkadla a pohybové hry, užili si plastelínové tvoření a tematickou lekci zaměřenou na
poznávání ovoce a zeleniny, kdy si děti mimo
jiné zkusili podle receptu netradičně uvařit zeleninovou polévku… Komplikovaný koronavi-

rový vývoj nám opět přerušil společné chvíle.
Nicméně, jakmile se situace zlepší, budeme
opět tvořit, tancovat, zpívat, výletničit, hrát si
a spoustu dalšího. A budeme se těšit na nové
příchozí. Prozatím hodně sil a nápadů, jak zaujmout vaše ratolesti.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátek školního roku nebyl letos pro děti ani zaměstnance nijak přelomový, protože provoz během
letních prázdnin nebyl téměř přerušen, a tak jsme si
s dětmi užívali spousty legrace a zábavy i v červenci
a srpnu.
2. září do naší mateřské školy nastoupilo 103 dětí,
z toho počtu přišlo 39 úplně nových, maličkých dětiček. Děti jsou rozděleny podle věku do 4 tříd. V první
třídě jsou ti nejmenší, kteří většinou nemají 3 roky
a říkají si Opičky. Dále máme třídu Soviček, třídu
Tygříků a největší překvapení čekalo na nejstarší děti
Veverky v podobě zrekonstruované třídy včetně nového nábytku.
Ve všech třídách, však jako při každém novém začátku probíhala během prvních dní adaptace. Děti si
zvykají na novou skupinu spolužáků, nové prostředí,

režim dne a personál školy. Obnovují kamarádství
a sdělují si své zážitky.
Třídy mají své přirozené prostředí pro spontánní
hry, pohybové aktivity, řízenou činnost, stravování i odpočinek. Také máme dostatečné množství
účelně vybavených hracích koutků, které vytvářejí
přirozené podmínky pro rozvíjení dětské osobnosti
ve všech oblastech po stránce tělesné, psychické,
společenské a hlavně rozumové. Všechny vnitřní
i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.
Do nového školního roku jsme vstoupili jako vždy
s elánem a nadšením, očekáváním nových zážitků,
ale i s obavou, jak s našimi plány zamíchá COVID–19.
V současné době však musíme režim školy přizpůsobovat stávající epidemiologické situaci. S dětmi
důsledně dodržujeme všechna hygienická opatření.

Časté mytí rukou, desinfekci všech prostor, nábytku
i hraček, časté větrání. Celý kolektiv mateřské školy
udělá vše pro to, aby byly děti v bezpečí a cítily se
co nejlépe.
Dne 6. 10. 2020 se v naší mateřské škole uskutečnil jeden z projektových dnů. V průběhu krásného
dopoledního počasí měly děti v okolí školní zahrady
nachystaných jedenáct stanovišť a každé z nich bylo
spojeno s přírodou a daným cílem. Děti chodily se
svou třídou a postupně plnily úkoly. Počítaly jablka, poznávaly květiny, hledaly přírodniny a mnoho
dalšího. Zapojily se jak ty nejmenší, tak i velké děti,
dokonce i kamarádi z přípravné třídy.
Do nového školního roku jsme vstoupili jako vždy
s elánem, nadšením a očekáváním nových zážitků.
Eva Hurtová a Karolína Dolinová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MAYBE – ŠKOLNÍ ČASOPIS

povídají, zpívají, počítají a ví, že se ještě musí naučit
hodně věcí, které se jim budou do školy hodit.
Bc. Anna Ovesná, třídní učitelka
DĚTI NA STARTU – DÁVÁME DĚTEM ŠANCI
OBJEVIT KOUZLO POHYBU!

2
Za svou už poměrně bohatou učitelskou dráhu
jsem mezi svými žáky narazila na mnoho nadějných spisovatelů. Vždycky mi bylo líto, že jejich díla
čtu téměř výhradně jen já. Tento rok jsme se proto
se sedmáky vrhli na vydávání školních novin. Jejich
vznik vyžaduje propojení mnoha činností, které se
ve škole odehrávají jaksi izolovaně: kromě výběru
těch nejlepších nápadů proces psaní samotných
článků, jejich jazyková korektura, grafická podoba
textu i celých novin, ilustrace... A výsledek? Zářijové
číslo si můžete prolistovat přes odkaz na školním
webu, halloweenské číslo (včetně strašidelné povídky) bude pro čtenáře připraveno během posledního
říjnového týdne. Jsem moc ráda, že ani distanční
výuka zatím nadšení mladých žurnalistů nezastavila.
Možnost zapojit se do vzniku časopisu je otevřená
pro všechny žáky školy. A jak se jmenujeme? MAYBE:
Moderní, Akční, listY, Bláznivé, Easy... Zkuste nás!
Jana Hrubá
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

1

Třída veverek z mateřské školy se letos zapojila
spolu s dětmi ze základní školy a přípravné třidy
do projektu „Děti na startu.“
Celonárodní projekt nazvaný Děti na startu vznikl
proto, aby probudil v dětech ve věku od 4 do 9 let
hlavně radost z pohybu. Do tohoto projektu je zapojeno několik stovek sportovně zaměřených středisek, ale i škol, školek a dalších organizací. „Děti
na startu“ jsou, již podle názvu, ideálním startem pro
všechny děti, které mají chuť nejen sportovat a hýbat se, ale také si zkusit nové věci. Během lekcí si děti
podle věku vyzkouší základy míčových her, atletiky,
gymnastiky, vytrvalosti, koordinace nebo síly, a to
vše formou her a zábavy. Cílem projektu je mnohým
dětem pomoci v jejich začátcích s pohybem a sportem vůbec. Bonusem celého projektu jsou barevná

3

Ve školním roce 2020/2021 byla na základní škole Želechovice na Dřevnicí otevřená přípravná třída,
která je určená pro děti s odkladem školní docházky
a děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
Cílem přípravné třídy je vhodnou formou a individuálním přístupem děti připravit k bezproblémovému startu do první třídy základní školy.
Děti v naší přípravné třídě si na nové školní prostředí zvykly velmi dobře. Jsou k sobě ohleduplné, učí se spolupracovat a vytvářet si kladný vztah
ke školnímu prostředí. Rády si hrají, objevují, vyrábí,

trička s logem „Děti na startu“ a také deníček, kam
zaznamenávají své sportovní pokroky a za každé své
cvičení a sportovní výkon odměnu v podobě razítek
a nálepek.
Kde a kdy začít? No přeci u našich nejmenších
dětí.
Michaela Bařinová, koordinátorka projektu
VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Žákovský parlament na naší škole funguje již
čtvrtým rokem. Jedná se o volenou skupinu žáků,
která od svých spolužáků sbírá náměty na to, co by
se dalo ve škole zlepšit. Pravidelně se schází a řeší,
jakým způsobem nápadům na zlepšení vyjít vstříc.
Při této činnosti „parlamenťáci“ komunikují s vedením školy, učiteli, dalšími zaměstnanci školy, někdy
i s rodiči a vedením obce. Podílejí se také na organizaci školních akcí, plánují akce vlastní a podporují
charitu. Spolužáky ve třídách pravidelně informují
o své činnosti.
V tomto školním roce proběhly volby do žákovského parlamentu v pátek 11. září 2020. Každá třída
4. až 9. ročníku měla možnost zvolit si dva žáky, kteří
ji budou v parlamentu zastupovat.
Abychom se co nejvíce přiblížili skutečným volbám v obci, konaly se naše volby v prostoru před
školní jídelnou. Každý žák obdržel hlasovací lístek
se jmény kandidátů z jeho třídy. Za opravdovou
volební plentou lístek upravil a následně ho vhodil
do skutečné volební urny. Na hladký průběh voleb
dohlížela tříčlenná volební komise, kterou tvořili členové loňského žákovského parlamentu.
V úterý 15. září měli možnost volit i ti žáci, kteří
z různých důvodů v pátek ve škole chyběli. Následně
volební komise spočítala všechny hlasy a oznámila
vítěze, kteří byli o několik dní později za přítomnosti
vedení školy uvedeni do funkce.
Do současného uzavření škol se „parlamenťáci“
sešli třikrát. Během distanční výuky budou jejich
schůzky probíhat online v aplikaci Microsoft Teams.
Přejeme jim v jejich práci mnoho úspěchů!
PROJEKT V ZAHRADĚ TO ŽIJE!
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE
V rámci projektu v Zahradě to žije! proběhly 10.9.
2020 a 7.10. 2020 dva odpolední vzdělávací semináře pro pedagogy naší školy, které uspořádala organizace Líska - koordinátor EVVO Zlínského kraje.
Učitelé byli proškoleni v badatelsky orientované
výuce a v programu Učíme se venku. Tyto nově na-
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v blízkosti našich obydlí jsme poprosili stoláře pana
Vlčka, a ten pro naše děti, a především naše zahradní
přátele ježky vyrobil ježkovník. Tento domeček čeká
jen pár posledních úprav našimi dětmi a šup s ním
na zahradu. Pak už jen budeme čekat na první nájemníky, kteří tu přečkají dlouhou zimu. (obr. 6)

4

JAK NALÁKAT VEVERKU DO ZAHRADY?
Na to jsme se snažili odpovědět s dětmi v jedné z hodin přírodopisu. Následující hodinu nám
Honza Chovančík z 8.B doslova vyrazil dech svým
dárkem do naší školní zahrady. Se svým tatínkem
nám ve svém volnu vyrobili krmítko pro veverky. No
nejsou šikovní? Řekněte sami. Ještě jednou Honzovi a jeho tatínkovi mockrát děkujeme. A teď už jen
čekat, zda se veverka u nás na zahradě opět objeví.
(obr. 7)

byté vědomosti a informace se budou učitelé snažit
využívat i pro zpestření své další výuky. Badatelsky
orientovaná výuka podporuje přirozenou zvídavost
dětí, přemýšlení a snahu najít nejlepší řešení nastoleného problému. Žáci jsou nuceni propojovat dosud
nabyté vědomostí a dovednosti ze všech předmětů,
rozvíjejí kritické myšlení, a získávají dovednosti, které využijí po celý zbytek života.
Program Učíme se venku je založen na podpoře
pobytu dětí venku v přírodě, která je nejlepší učebnou na světě. Snažíme se tímto podporovat pobyt
dětí venku a zároveň jej využívat i v jejich vzdělávacím procesu. Chuť zkoumat a učit se třeba v naší
školní zahradě u dětí roste, a je krásné vidět, že je
taková výuka baví a pokaždé se na další takovou hodinu těší.

nám vytvořit alespoň pár budek pro ptáčky vy doma
s dětmi nebo sami? Udělali byste radost nejen nám
a dětem, ale hlavně našim ptáčkům, kteří nás těší
zpěvem po celý rok. Těšíme se na vaše výtvory a předem DĚKUJEME!
ŠKOLNÍ ZAHRADA
JEŽKOVY OČI!
Jak pomoci ježkům na podzim? Postavte jim ježkovník! Že nevíte, co to je? Brzy se přijďte podívat
na naši zahradu. Ve snaze podpořit živočichy žijící

UČÍME SE VENKU
Třída 4.A se zapojila do projektu Učíme se venku. Máme za sebou již 2 projekty. V prvním „Hlína
zblízka“ jsme zkoumali půdu. Co všechno obsahuje,
jakou může mít úrodnost a jak můžeme my tu úrodnost zvýšit. Podařilo se nám založit žížalník, o který
se pravidelně již několik týdnů staráme a pozorujeme jeho změny. Druhý, také přírodovědný projekt,
s názvem „Rostliny pod rukou“ nám přiblížil rozdíly
mezi rostlinami. Různé kořeny, stonky, květy, listy
i plody jsme hledali, pozorovali a bádali, čím se liší
a co mají společné. Všechny nás bavil nejen výzkum,
ale i samotný pobyt venku. (obr. 8, 9)

6

ZLEPŠUJEME VYBAVENÍ NAŠÍ ŠKOLY POMŮCKAMI DO PŘÍRODOPISU A EKOLOGIE.

Díky projektu V zahradě to žije! můžeme vylepšit vybavení naší školy o didaktické a technické
zázemí EVVO naší školy. Do školy jsme získali už
řadu pomůcek pro praktickou výuku přírodopisu
venku. Dané pomůcky mohou využít pedagogové
jak MŠ, tak i ZŠ 1. a 2.stupně a především všichni
naši žáci, kvůli kterým daný projekt realizujeme.
A které pomůcky to jsou? Jsou to např. dalekohledy, binokulární lupy, exhaustorky, lapačky hmyzu,
určovací klíče, atlasy a mnoho jiných. Je vidět, že
díky pomůckám je učení zábavnější, a děti se naučí
i spoustu nových praktických dovedností.
Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.
BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ BYDLÍ?
Od poloviny
října děti ve ško5
le zatím nemáme, ale až se vrátí, chceme s nimi
naši
zahradu
obohatit o ptačí
budky a krmítka. Bohužel děti
teď
nemůžou
vytvořit budky
a krmítka ve škole a nevíme, kdy
se vrátí. Prosím
proto o pomoc
Vás,
všechny
tatínky a dědečky. Mohli byste
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ADAPTAČNÍ KURZ
ŠESTÝCH ROČNÍKŮ
Žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ
Želechovice nad Dřevnicí
zahájili školní rok příjemným adaptačním pobytem,
ve dnech 7. – 8. 9. a 10. – 11.
9. 2020. Základnu pro tento
kurz plnila sokolovna v Lípě,
nedaleko naší školy. Šesťáci se pod pedagogickým
vedením třídních učitelů
Mgr. Jana Chluda a Mgr. Kláry Zorkové, asistentek pedagoga Anety Urban a Blanky
Knapové a školní metodičky prevence Mgr. Blanky
Gallové snažili lépe poznat,
budovat vzájemné vztahy
a začlenit mezi sebe nové
spolužáky.
Tento kurz byl bohatě provázán jednotlivými
aktivitami šitými na míru;
žáci měli možnost proniknout do mnoha oblastí
sama sebe, ale i vnímat silné stránky ostatních. Hry
cílené jak na seznamovací,
pohybovou i strategickou
rovinu, dostali žáci často
do jiné dimenze, a to
svou vlastní osobnostní
charakteristikou.
Během
adaptačního kurzu se vytvořily nové skupiny a di-

ferenciace ve stmelování. Žáci se ocitli mimo svou
komfortní zónu a dostali se tak do nových řešení,
v nichž mohli poznat své spolužáky v jiném prostředí než školním.
Rozmanitý balíček aktivit zahrnoval diskusní kruh,
v němž se dostalo na povrch očekávání jednotlivců,
pocity, možné obavy, ale i pravidla, režim dne a celkový koncept pobytu.
Přes činnosti jako trasování s balónem, hry
na jména, města v metafoře zapamatování jmen
a pseudonymů, si žáci také užívali pohybových her,
založených především na souhře spoluhráčů či vlastních vědomostech v rychlostním kvízu.
Na žádném adaptačním kurzu by neměl chybět
prostor pro poznání svého učitele, který zde představovala aktivita zvaná sociální odhad; spletité otázky
ve formě soutěže vypovídaly o zájmech třídního
učitele.
V rámci šátkové hry mezi stromy, žáci pocítili, jaké
omezení skýtá ztráta jednoho ze smyslů, a to konkrétně zraku. Dvě družstva soutěžila v rychlosti přeběhnutím ze strany počáteční na konečnou.
Již při všech smyslech kluci dobrovolně a velmi promyšleně zrealizovali stezku odvahy a holky
na oplátku představily svůj taneční um.
Celý program provázela dobrá nálada a ochotný
přístup všech účastníků. Tímto také velice děkujeme
obci Lípa za možnost využití prostor lipské sokolovny a děkujeme paní Khalusové za její služby. (obr. 10)
Klára Zorková
ADAPTAČNÍ KURZ 8. B
Již počtvrté jsme měli možnost společně jako třída strávit na adaptačním kurzu čas plný her, zážitků
a zábavy. Měli jsme tak jedinečnou možnost poznat
blíže své stávající spolužáky

2020

ZPRAVODAJ

04

15

a učitelé jim poskytnou zpětnou vazbu.
Jsme si vědomi, že pouhé zadání práce nestačí,
proto se žáci a učitelé potkávají na online hodinách,
kde učitelé vysvětlují probírané učivo, žáci se mohou
zeptat na části, kterým nerozumí. Žákům je nabízena
i individuální podpora ať už s učiteli nebo s asistenty.
Práce v tomto období není snadná – rodiny řeší
technické vybavení pro připojení na online hodiny,
koordinaci práce všech členů rodiny, motivaci dětí
k učení. My učitelé hledáme cestu, jak žákům zprostředkovat vzdělávání na dálku, jak děti podpořit.
Bez vzájemné spolupráce a komunikace by to nešlo.
Věříme, že se nám všem bude dařit společnými silami překážky zvládat.
Přejeme pevné zdraví, a doufáme, že se brzy potkáme ve škole.

10

RAGBISTÉ PŘIŠLI DO ŠKOLY MEZI ŽÁKY
Vyučovací hodina tělesné výchovy se liší od hodin jiných předmětů. V tomto školním roce jsme
se rozhodli prolomit stereotyp vyučovací jednotky
a zařadit do výuky formou ukázkových hodin různé
zajímavé a pro mnohé netradiční kolektivní sporty.
Jako první k nám do školy zavítali trenéři Zlínského
rugby klubu a trenér mládežnických reprezentací
pan Daniel Beneš z České ragbyové unie, aby žákům
představili RAGBY.
Byla to velká příležitost ukázat dětem, které ragby
neznají, že se nejedná o nebezpečný sport. Spojující
myšlenkou tohoto sportu je rychlost, přesnost, rozhodování, spolupráce, ale především radost ze hry.
Sport, jehož hlavním stavebním kamenem je fair
play chování, budování hodnot přátelství, respektu
a týmové spolupráce.
Děkujeme celému týmu za skvělou celodenní
péči, vzbudili v dětech obrovské nadšení a radost
z pohybu. (obr. 12, 13)
Michaela Bařinová

12

11
a prožít společně nevšední zážitky, které, jak věříme :-), nás naladí na další společný pobyt ve třídě.
I letos nás programem provázel Mgr. et Bc. Martin
Stavjaník. V jeho režii jsme společně hráli fantastické
hry, vyrazili na únikovku kanálem, báječné termální
koupání v Kostelci,
či připravovali společné snídaně a obědy. Vše
jsme si báječně užili a věřím, že tato akce povede
i k upevnění našeho třídního kolektivu! (obr. 11)
třídní učitelka A. Pritchard

DISTANČNÍ VÝUKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Vzdělávání patří k prioritám společnosti, naší
školy. Chceme, aby žáci byli rozvíjeni po všech stránkách, učili se novým dovednostem, uměli spolupracovat. Bohužel i v letošním roce se musí žáci, učitelé,
rodiče popasovat s nejrůznějšími výzvami.
Od 14.10.2020 jsme byli nuceni v rámci nouzového stavu přejít na distanční výuku. Znamená to, že se
žáci učí z domova a nenavštěvují školu. Učitelé jim
zadávají úkoly ať už v pracovních sešitech, učebnicích, pracovních listech, ale i formou videí, prezentací, které vyvěšují v informačním systému Edookit.
Zde mohou žáci nahrát řešení úkolů či jiné výstupy
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mi či městy bude minimálně tak dobrá jako loni a budou nám tak dobře vycházet
vstříc ředitelé základních škol, pak jsme schopni svým závazkům dostát i přes
koronavirovou kalamitu. S pozdravem a živé kultuře zdar,
Libor Mikl – ředitel ZUŠ Morava
Školní rok se rozběhl a výše zmiňovaná situace se bohužel nezlepšila. Veškeré
veřejné akce ZUŠ Morava plánované na listopad jsou zrušeny. Také v ZUŠ Morava
máme opět tolikrát skloňovanou distanční výuku. Nyní už ale neimprovizujeme a snad právě zásluhou prvních zkušeností s karanténou v závěru minulého
školního roku jsme připraveni na její hladký průběh. Nejčastějším a mezi žáky
nejoblíbenějším způsobem dálkové výuky individuálně vyučovaných předmětů
se staly živé online přenosy prostřednictvím rozšířených aplikací, jako je např.
Skype. Vždy se ale snažíme respektovat konkrétní časové i technické možnosti
každé rodiny. Skupinové předměty vyučujeme formou výukových videí. Chceme
moc poděkovat žákům, ale hlavně trpělivým rodičům za bezvadnou spolupráci
při organizaci dálkové výuky.
Vážení rodiče, vzhledem k opětovné nestandardní situaci v uměleckém vzdělávání na naší škole, se vedení rozhodlo snížit výši školného za druhé pololetí
školního roku 2020/2021 tak, aby snížená částka zčásti reflektovala období distanční výuky. Slevu na školném tedy můžete očekávat ve druhém pololetí.
Děkujeme za Vaši stálou přízeň i v této neklidné době a těšíme se na své žáky
zase osobně ve škole! Přejeme Vašim rodinám pevné zdraví, hodně sil a optimismu!
Jitka Rafajová
Milí rodiče, žáci a příznivci ZUŠ Morava. Na úvod
chci citovat úryvek z textu váženého pana ředitele
Libora Mikla, kterým oslovil veřejnost bez mála před
měsícem:
Vážení rodiče, dámy a pánové, milí spoluobčané
a příznivci aktivní kultury.
Dovolte, abych Vás pozdravil v novém školním roce
2020/2021 a popřál Vám, a hlavně vašim dětem jménem celého kolektivu pedagogů a pracovníků ZUŠ
Morava, pokud možno klidný průběh následujícího
školního období. Také chci velmi poděkovat hlavně
rodičům za spolupráci v období, kdy nám nic jiného
nezbývalo než učit na dálku. Byli jme nuceni v prvních
chvílích improvizovat, ale právě s pomocí rodičovské
veřejnosti se nám podařilo i tuto situaci dle možností
zvládnout. To ostatně dokládá i minimální úbytek žáků
na začátku letošního školního roku. Věříme, že se situace zlepší a my budeme moci opět plánovat veřejná
vystoupení. Vždyť právě veřejná vystoupení v kolektivu či sólová vystoupení dělají z žáků hudebního oboru
muzikanty a veřejné výstavy výtvarných prací z žáků
výtvarného oboru výtvarníky. A to je cíl naší práce. Vychovávat absolventy co by nositele aktivní regionální
kultury, obzvláště pak té vesnické.
Vážení rodiče, dámy a pánové. Strategie školy, či cíle
anebo koncepce školy je jasná. Učitel za žákem a výchova mladých umělců do aktivní regionální kultury.
Pokud nám zůstanete nakloněni, a spolupráce s obce-
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TJ SOKOL

S údivem jsem zjistil, že jsem propásl 2 vydání
zpravodaje. Tímto se omlouvám a rovnou vše vynahradím, ikdyž ti, co aktivně sledují naší klubovou
stránku na FB (www.facebook.com/badmintonzelechovice) , jsou už během celého roku v obraze
ohledně našich aktivit a průběžných výsledků.
Začnu chronologicky rovnou chloubou nad pěknými výsledky na domácím turnaji Rakeťák, konaného 22.2.2020 ve spolupráci s SK Badminton Vsetín
a místní ZŠ. V konkurenci více než 40 dětí z našeho
oddílu, dále Lokomotivy Kunovice, již zmíněného
klubu ze Vsetína, samozřejmě i Astry Zlín a ne zas
tak zběsilých Barbarů ze Skalice (SK) jsme si pohlídali především medaile ve starších žácích a náš Petr
Ondra dominoval jak se říká v „královské kubatuře“.
1. místo chlapci U15 – Petr Ondra
2. místo dívky U15 – Eliška Hurtová
3. místo dívky U15 – Eliška Kunetová
3. místo chlapci U11 – Martin Hurta
3. místo chlapci U13 – Martin Ondra
4. místo dívky U15 – Denisa Vinklerová
To byl však poslední výstřel před zakopáním válečné sekery, kdy se všichni museli vzdát turnajových a dokonce i společných tréningových aktivit
kvůli COVID opatřením.
…3,2,1,0, ignition, lift off!
Podobně jako nejmodernější SpaceX Dragon dosáhl koncem května “dospělosti” vynesením lidské
posádky na ISS, tak i naše klubové nejprogresivnější
rakety vletěly na badmintonové kurty, aby udělaly
další krok k prosazení se mezi dospělými ostřílenými
hráči.
Jirka Janšta (17) a poprvé i Petr Ondra (12, foto}
měli na Růmech předvést, na prvním turnaji Victor
ZBL, uspořádaném po dlouhé Covid-19 karanténě,
že jim pauza neuškodila a že se "výšek" rozhodně
nebojí. Zahráli si švýcarským systémem dvouhry, při
kterých museli čelit různě rychlým/silným/technicky
vybaveným soupeřům.
Jako trenér jsem byl spokojený, jejich výkony
byly na úrovni „nominálních technických parametrů
a konstrukčních možností“. Nejhorší jsme nebyli a je

stále v čem se zlepšovat.
Do budoucna určitě ještě rozšíříme turnajovou
“flotilu” a věřím, že do pár let budou naši junioři vozit
medaile i z dospěláckých turnajů!
Další foto: Facebook Badminton Zlín
V letním období jsme raději venku, takže jsme
uspořádali s Liborem a Ivčou Hofmanovými turistický výlet Provodov – Želechovice (foto). Všechny děti
musely splnit 10 předepsaných úkolů, aby dostaly
indicie pro nalezení finálního pokladu. Jak jinak –
musely spojit síly a sladit indicie dohromady, podobně jako v Pevnosti Boyard.
Všichni zdárně došli, i malá Karolínka Šimová
v nosítku poháněném tatínkem a ten poháněný úrodou třešní všude kolem cesty a sladký poklad rytíře
Mrakošlapa byl úspěšně nalezen !
Naše mladé badmintonisty začínají bavit i párové
disciplíny, takže jsme operativně zorganizovali jednodenní soustředění
zaměřené právě na hlavní deblové
údery – podání, příjem, smeč, blok,
kraťasy a pochopení + osvojování si
pohybu po kurtu a herní taktiky.
Pěkné venkovní prostředí Sazovického areálu “Na koupališti” nám
umožňovalo provádět cvičení a hrát
hry nejen na kurtu (foto), ale i venku
na trávě, na čerstvém vzduchu, přímo
vedle badmintonové tělocvičny. Když
se trenéři nedívali, někteří experimentovali s novými údery - odpinkávání
zralých trnek. Nesmím opomenout
zmínit, že Gabča čerstvě napekla, takže jsme měli čím doplňovat vydanou
energii.
Završením bylo zasloužené bazénové osvěžení !
S odstupem již několika týdnů
můžu potvrdit, že výjezdní akce “Plzeň, Dobřany” byla zážitkově a badmintonově pozitivní, COVID negativní.

Zkraje prvního školní víkendu se náš žákovský výběr
ve složení Petr Ondra, Eliška
Kunetová, Eliška Hurtová a Jiří
Janšta vypravil za zkušenostmi
do západočeské metropole
na poměrně vzdálený turnaj,
resp. dva turnaje hrané paralelně - Czech Sokol Cup 2020
(GP C U15,19) + Otevřený
přebor České obce sokolské
(U 13 až U19). Proč tak daleko
? – někdy i cesta je přeci cíl
a Plzeň je původní badmintonová základna a srdcovka trenéra. Jako aklimatizační vložku
jsme měli v pátek odpoledne
motivační tréning pod dohledem Josefa Rubáše (předseda
TMK ČBaS) trénujícího v Plzni
republikovou badmintonovou
špičku. Mohu bez nadsázky
říci, že takto rychlý badminton
naši žáci na vlastní oči ještě
neviděli.
Hlavní sokolská akce se
konala v Dobřanech u Plzně
ve dvou propojených halách
s celkem 8 speciálními badmintonovými koberci. 4 z nich
jsme pořadatelům, kamarádům, pomohli ještě v předvečer sobotního turnaje
vyložit z náklaďáku, rozvinout, postavit sítě, umpairy
atd. Jít spát dobře unavení a už s jasnější představou
perfektní badmintonové haly, kde druhý den náš výběr nastoupí, se hodilo.
Jak se herně dařilo? -Petr startoval v těžím GP
bodovaném turnaji, ale nepodařilo se mu přes zkušenější soupeře probojovat dále ze skupiny, ale potom už si pohlídal alespoň výhru o pořadí. Upřímně,
v kategorii dívek jsme nečekali při takové konkurenci medaile, ale pozitivní určitě byl moment, kdy
si Elišky spolu zahrály první, a rovnou turnajovou
čtyřhru a hlavně si hru užívaly bez ohledu na výsledky. Ovšem Jirka ze sebe dostal ve své kategorii
U19 maximum a urval stříbro v mixu spolu s Hankou
Kalábovou z Prahy. Že mu sedí párové disciplíny potvrdil i 3. místem ve čtyřhře rovněž v čerstvě sestaveném páru s Kryštofem Sedláčkem (Sokol Dobruška).

18

04

ŽELECHOVICKÝ

2020

Tomáše Garguláka hned na jeho prvním turnaji.
Mrzelo nás zranění Kristýny Žáčkové v druhé části
turnaje. Se svojí dosavadní koncentrací na výkon by
jinak mohla také promluvit do konečného pořadí.
Výpis našich medailistů:
Tomáš Gargulák: 1. v U11
Martin Ondra: 2. v U13
Eliška Kunetová: 2. v U15
Denisa Vinklerová: 3. v U15
Petr Ondra: 1. v U15 a zároveň absolutní vítěz turnaje, protože U15 a 15+ hráli dohromady
Jakub Papežík: 3. v U15
Jiří Janšta: 2. v 15+
Gratulujeme ke všem zmíněným výsledkům !!
První generace našich mladých badmintonistů
pomalu odrůstá a jsou už mezi nimi i hráči, kteří startují v soutěži smíšených družstev dospělých. To je
velmi chvályhodný a kýžený trend. Na druhou stranu, už je potřeba zpozornit a doplnit v našem oddílu dočasný nízký počet hráčů v kategorii U9. Ta se,
věřím, bude brzy učit od předchozí generace. Aby
jsme byli více vidět, zapojili jsme se do marketingového program ČBaS, taže ani náš oddíl nesmí chybět
na republikové badmintonové mapě !
Mrkni na : hrajbadminton.cz

Věřím, že pocit z přebírání medailí za účasti kamery
České televize bude Jirku motivovat do dalších tréninků! (foto)
Završením badmintonového víkendu byl nedělní
trénink a exhibiční zápas na kurtech TJ Bíla Hora Plzeň s badmintonovou legendou, Prof. Milanem Štorkem, hrajícího stále aktivně badmintonové turnaje
i ve věku 71 let.
Pak už nás čekala dlouhá, ale díky podpoře Petra
Ondry staršího, který na sebe vzal roli týmového řidiče, bezproblémová cesta domů.
TV reportáž z turnaje si zhlédněte v druhé půli
magazínu Sokolský zpravodaj z 12.9.2020 (ČT Sport)

YONEX KIDS, Kunovice
Jen, co jsme zahájili oficiálně tréninky v novém
školním roce, už jsme tušili, že to nemusí být na dlouho. Posunutého závěrečného turnaje série Yonex
Kids jsme se museli zúčastnit, také protože děti už
měly hlad, hlad po soupeření na kurtech a možná
i na brambůrky, jakožto tradiční cenu od sponzora
turnaje. Dovolte mi zde tedy nasdílet výsledky, postřehy a foto z populárního klubového turnaje žac-

tva a dorostu ve dvouhrách, na který se do Kunovic
vydalo 11 našich hráčů a hráček.
Systém turnaje každý s každým kluci+dívky, v různých věkových kategoriích, ukázal jak se žactvo
a dorost připravovali na novou sezónu. Kdo si užíval
leháro na “cvičišti”, poznal, že to pak má mnohem
těžší na “bojišti”. Viděl jsem na turnaji opravdu pěkné
momenty – např. adaptaci na hru soupeře a přeměnu prvotních nevýhod
ve své přednosti u Kuby
Papežíka, mžikové reakce
Báry Tiché při rychlých
výměnách, vyspělou hru
Petra Ondry nebo bojovnost jeho mladšího
bratra Martina v kategorii
se staršími hráči. Ostatní
prokázali snahu, ačkoliv
neznamenala
toužené
vítězství ani tašku zlatavých brambůrků. Překvapením, s pěknou dávkou
štěstí, bylo první místo

Rychlost, pestrost, náročnost, ale i zábava. To jsou
slova vystihující dynamický sport, ke kterému vám
v podstatě stačí dvě věci – badmintonová raketa
a „opeřený“ míček.
I přes současná omezení bychom rádi upozornili
na kontinuální nábor (info na letáku).
Věříme, že po otevření tělocvičen se k nám přijdou další noví zájemci podívat !
Děkujeme vedení obce, Sokola a ZŠ za podporu
našeho oddílu i v této komplikované době !
Za badmintonové trenéry, Marian Šimo
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PASECKÝ KOTLÍK
Jako již tradičně k dobré náladě přispěl živou hudbou a zpěvem, k poslechu a později i k tanci, p. Leoš
Botek.

Dne 12. 9. 2020 se uskutečnil 6. ročník ve vaření
kotlíkového guláše – Pasecký kotlík 2020. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 10 soutěžních týmů
z Pasek, Želechovic a okolních obcí. Sobotní ráno
nás přivítalo při přípravě areálu na Výletišti krásným
slunečným počasím, které nás pak doprovázelo celý
den a tak bylo o slušnou návštěvnost této akce dopředu postaráno. I letos mohli návštěvníci ochutnat
výborné guláše jak hovězí, tak dokonce i pštrosí
nebo i speciál z maďarské kuchyně. Odborná porota
to opět neměla jednouché při výběru těch nejlepších vzorků. I letos se na hodnocení podíleli také
samotní návštěvníci akce, kteří určili vítěze ceny diváků. Po předchozím ročníku byla napevno zařazena
do soutěže i cena za kreativitu soutěžního stánku.

Výsledky:
Hodnocení odborné poroty – týmy:
NHKG – Jaroslav Paták
TORO – Tomáš Vávra,
Roman Nedbálek
U pštrosa – Miluška
Rajnochová
Vítězem
diváckého
hodnocení se stal také
Jaroslav Paták.
Cenu za kreativitu stánku získal Mix
Team ve složení – Salajovi, Radomír Vašíček a František Polách.
Tímto gratulujeme
všem vítězům i ostatní soutěžícím.
Velký dík patří organizačnímu týmu,
sponzorům a partne-

rům akce - SDH Želechovice – Paseky, Obec Želechovice nad Dřevnicí, Epos spol. s r.o., PK Servis Zlín
s.r.o., Plzeňský Prazdroj, ITC Zlín a.s., Pretty Home,
p. Vojtěch Valíček.
S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám všem,
Marek Kobliha.
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HASIČI ŽELECHOVICE
II. ROČNÍK HASIČSKÉ POUTI VIII.
OKRSKU V ŽELECHOVICÍCH
MLADÍ HASIČI
Po nezvykle dlouhé letní pauze
už jsme byli všichni opravdu natěšeni, až se zase budeme moci každý
pátek scházet. Ideálně tak, jak jsme
tomu byli dříve zvyklí, v tom horším
případě s drobnými omezeními
v podobě nejrůznějších vládních
nařízení.
Poprvé jsme se sešli 18. září
a na všech bylo znát, že jim hasičská činnost opravdu chyběla. První
trénink se nesl spíše v duchu povídání a sdělování zážitků z prázdnin,
kterých měl každý nespočet. Další
tréninky už jsme však zase naplno
začali, i když nám bylo pro změnu
trošku překážkou počasí, které nepřálo výjezdům na střelnici, a tak
jsme čas trávili spíše před zbrojnicí,
kde jsme cvičili štafetu dvojic, střílení ze vzduchovek a podobné „podzimní“ aktivity.
Sobota 15. srpna byla důležitým dnem pro celý
náš okres. Konalo se totiž odložené a přesunuté Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, kde krom
standardních věcí měla proběhnout i volba vedení
Okresního sdružení hasičů Zlín. Volby proběhly v pořádku a do vedení okresu se postavil nový starosta
bratr Vlastimil Nevařil z Malenovic, který tak vystřídal
po 14 letech bratra Bernátíka, kterému tímto děkujeme za výbornou spolupráci a vedení. Novému starostovi přejeme hodně úspěchů a pevné nervy.
I přes současnou situaci letos proběhl II. ročník hasičské pouti 8. okrsku. Konal se v sobotu 26. září a na
rozdíl od minulého roku muselo vše proběhnout
s rouškami a v komorním duchu. Nakonec proběhla
mše za účasti okolních sborů a dalších občanů. Moc
děkujeme panu faráři Pavlu Martinkovi za pěknou
mši svatou.

TRÉNINK MLADÝCH HASIČŮ
Bohužel se však krátce po našem začátku rozběhla druhá vlna „koronaviru“ a my byli nuceni tréninky
opět přerušit. Pěvně však věřím, nejen za nás vedoucí, ale hlavně za děti, že toto smutné období brzy
skončí a my se budeme moci zase naplno věnovat
tomu, co nás baví a naplňuje.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
Této činnosti jsme se věnovali pouze v prvním letošním zpravodaji a tak je třeba toto napravit, jelikož
od této doby se mnoho událo.
neděle 5. 4. – výjezd se týkal pátrání po pohřešované osobě v Trnavě. Nakonec měl tento příběh
šťastný konec a po 4 hodinách byla osoba nalezena
vrtulníkem živá a zdravá.

čtvrtek 16. 4. – tentokrát byl nahlášen požár odpadu vedle stodoly na Batalické. Nakonec se jednalo
pouze o kompostér, který ale byl hned vedle sousedovi boudy na nářadí.
pondělí 20. 4. – opět se jednalo o požár kompostéru na Batalické. Tento požár se ovšem rozhořel tak, že
kromě kompostéru lehla popelem i dřevěná pergola
a také část uskladněného dřeva vedle ní. Naštěstí
domy vedle byly ochráněny.
čtvrtek 18. 6. – tento výjezd se týkal bleskových povodní a to konkrétně vylitého potoka v Trnavě, kde
jsme bojovali s vodním živlem, uklízeli bahno atd.
sobota 8. 8. – tentokrát se jednalo, resp. mělo jednat o požár na Lysé. Nakonec z toho byl pouze falešný poplach.
středa 14. 10. – zatím poslední výjezd byl k ucpanému propustku na Pasekách v Zeleném údolí po dlouhých a vydatných deštích a v ten samý den i ke spadlému stromu taktéž na Pasekách.
čtvrtek 15. 10. – zatím posledním výjezdem byl
k úniku plynu u hlavní cesty při stavebních pracích.
Jak vidíte, výjezdů jsme za poslední půlrok neměli
zrovna málo. Snad se již do konce roku nic nestane.
Na tomto místě je potřeba zmínit ještě dvě věci. Díky
naší obci jsme mohli letos pořídit 4 kompletní dýchací
přístroje značky Dräger, které jsou běžně využívány při
požárech. V dnešní době plastů je každý požár potenciálně karcinogenní a tak je potřeba se před tímto chránit.
Druhým bodem je oprava čerpadla a jeho armatur naší
cisterny, která byla provedena odborníky z THT Polička.
Velmi tímto děkujeme naší obci za realizaci těchto akcí.

NADCHÁZEJÍCÍ ČINNOST
V následujících měsících by měly probíhat pravidelné výroční valné hromady jak našeho sboru tak
všech ostatních. Dále se snad potkáme na slavnostním rozsvícení vánočního stromu v naší obci a poslední den tohoto roku se vydáme na silvestrovský
výšlap. Tedy pokud ovšem nám toto vše aktuální
situace dovolí.
Všem přejeme, ať se v současné situaci drží a neztrácí životní optimismus!
Za SDH Želechovice Petr Hrazdira

2020

ZPRAVODAJ

04

21

HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY
MLADÍ HASIČI Z PASEK
Ani o prázdninách jsme nepřerušili tréninky s našimi
družstvy přípravky, mladších a starších žáků. Po dovolených jsme na konci srpna vyjeli za dalšími soutěžemi.
Poslední srpnovou sobotu dopoledne jsme s družstvem
starších zajeli do Tečovic, kde v konkurenci 19-ti družstev
jsme po skvělém útoku získali 3. místo. Ani jsme nečekali
na vyhlášení a po útoku jsme vyrazili do Vlachovy Lhoty,
kde jsme přibrali i družstvo mladších. Tady se za teplého
letního dne dařilo oběma našim družstvům a po bezchybných útocích jsme si odvezli poháry pro mladší za 2.
místo a pro starší za 3. místo.
Víkend na to jsme vyjeli do Ludkovic, kde se nám daří
a ani letos tomu nebylo jinak. Starší vybojovali 2. místo
a mladší tady ukázali všem záda a odvezli si největší pohár. Po prosluněné sobotě přišla deštivá a chladná neděle, ve které jsme vyrazili s družstvem starších do Loučky.
Tady dokonce těsně před naším startem byla z důvodů silného deště soutěž přerušena a čekalo se až déšť
ustane. Skvěle rozběhnutý útok zhatila mokrá proudnice, která při tlaku vody vyjela z rukou proudaře, a tím nás
odsunula na 9. místo.
Druhý pátek v září jsme po tréninku vyjeli za netradiční noční soutěží do Záhlinic. Soutěž se konala v areálu
pivovaru. Nasvícená káď měnící barvy, svítící nástřiková
čára a rozsvícený obvod terče po sestříknutí vytvářelo
nevšední atmosféru. Na start šlo naše mladší družstvo 22.
v pořadí po 22.30 hod. Tady nám štěstí nebylo nakloněno
a prášící proudnice, která znemožňovala sestříknutí terče, jenž trvalo delší dobu, nás odsunula ke konci výsledkové tabulky. Starší šli na start po 23. hod. Po nachystání
základny těsně před startem spadla savice opřená o mašinu a rozhodila nachystané hadice. Rozhodčí nedovolil
opravu, a tak jsme ztratili důležité sekundy. I přesto, že
se nám na této soutěži nedařilo, jsme si odvezli pěknou
a zajímavou zkušenost z nočního závodu.
19. září byla naše poslední soutěž této sezóny v Uble.
Zde za krásného prosluněného dne soutěžilo přes 40
družstev. V silné konkurenci si mladší odvezli 6. místo
a starší po nespojených savicích dostali N. Další tréninky
jsme zaměřili na branný závod, který je součástí podzimního kola hry Plamen. Z důvodu hygienických opatření
byla disciplína požární útok CTIF zrušena a běžel se jen
braňák. Závod se konal v Pohořelicích a na úseku 2,4 km
čekalo pětičlenné družstvo šest stanovišť. Den před závodem jsme věděli čas našeho startu, a na ten jsme při-

jeli, aby se zabránilo kontaktu s jinými družstvy. Postavili
jsme dvě starší družstva. Naše první družstvo zaběhlo
třetí nejrychlejší čas, ale protože nesestřelili všechny terče na stanovišti se vzduchovkami a na dalším stanovišti
je zaskočila starší buzola, tak nasbírali 10 trestných bodů
a celkové 9. místo. Druhé pětce se dařilo podobně, ale
počet trestných bodů 18, je nakonec umístil na 18. místě
z 30 družstev. Protože na dalších stanovištích, kde museli přeručkovat 4 metry dlouhé lano nebo udělat 5 uzlů,
ošetřit zraněné koleno a loket, znát topografické a technické značky, byli všichni bez chyby, zaslouží si proto velkou pochvalu za skvělou přípravu.
Při shrnutí této krátké sezóny jsme se zúčastnili 10-ti
soutěží, ze kterých jsme si odvezli 9. pohárů se spoustou
krásných a zajímavých zážitků.
Děkuji mladým hasičům, že stojí při sobě, pravidelně
chodí na tréninky, jezdí na soutěže a stále se zdokonalují
v tomto pěkném sportu.
Robert Chmela
ZÁJEZD
Již v říjnu loňského roku, jsme začali tvořit program
dvoudenního zájezdu na rok 2020.
Naplánovaný termín byl na 24. a 25.dubna, protože
v tento datum bývá vždy pěkné počasí. Jenomže tak, jak
všechny ostatní akce na jaro, nám i tento zájezd překazil
Covid-19. Protože jsme nechtěli o zájezd přijít, byl přesunut
na 18. a 19. září. Kromě malých
úprav, se nám podařilo zajistit program ve stejném časovém sledu,
jak bylo naplánováno na jaro.
I když to začátkem září vypadalo s druhou vlnou coronaviru
všelijak, zájezd se podařilo uskutečnit.

Vyjížděli jsme již v 5:00 hodin od Eposu, protože na 9
hodin byla objednaná prohlídka výroby perníku v Pardubicích, v rodinné firmě JaJa Pardubice, a ještě jsme sbírali
po cestě účastníky zájezdu, kteří nebyli z Pasek. Kvůli
epidemiologickým opatřením, jsme si poslechli odborný
výklad na ulici, dostali jsme ochutnat jejich výrobky, které jsme si potom mohli koupit.
Odtud jsme se přesunuli do Chrudimi, kde jsme měli
rozchod a možnost poobědvat.
Odpoledne jsme navštívili zámek Nové Hrady, který patří mezi deset nejromantičtějších míst v republice. A byla to
pravda. Zámek je v soukromém vlastnictví a zásluhou jeho
majitelů je zámek s okolní zahradou opravdu nádherný.
Potom už nás čekalo ubytování v hotelu Renospond
ve Zderazi.
Druhý den po snídani bylo naplánováno muzeum kamenictví a obuvi ve Skutči. Tam nám názorně předvedli
těžbu kamene a výrobu žulových kostek od začátku, až
po dnešek. V oddělení obuvi jsme zavzpomínali na oblíbené „Botasky“. Mladá průvodkyně byla překvapena našimi znalostmi o výrobě. V něčem jsme ji dokázali i poradit.
Rozchod na oběd byl tentokrát v městě Hlinsku v části, kde se nachází skanzen starých původních staveb.
Po obědě jsme se přesunuli do krásného místa Peklo
Čertoviny, kde se točila stejnojmenná pohádka. Byli jsme
všichni uneseni a překvapeni, co všechno člověk dokáže
vymyslet a postavit na zelené louce. Doporučuji všem
toto místo navštívit.
Po krásném odpoledni s programem a posezením nás
řidič společnosti „Graclabus“ ve večerních hodinách dovezl bezpečně domů.
V pořadí 21. zájezd se opět vydařil a vrátili jsme se plni
nových zážitků.
Zdeněk Časta
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA VE 30. LETECH 20. STOLETÍ
Mnozí návštěvníci katolického hřbitova
si v poslední době měli možnost všimnout probíhající zásadní opravy centrálního kříže. Příští číslo zpravodaje by mělo
přinést podrobnější informace k rekonstrukci této významné památky naší obce.
Historii hřbitovů jsme se již dříve věnovali,
avšak v těchto souvislostech by jistě bylo
vhodné připomenout i zajímavé události z 30. let minulého století. Tehdy se
po dlouhých jednáních konečně podařilo
vyřešit problém s nedostačující plochou
pro pohřbívání a zmíněný kříž je symbolem právě této doby.
Po celá staletí byla těla našich zemřelých předků ukládána do půdy v nejbližším okolí kolem kostela sv. Petra a Pavla.
Po rozšíření chrámu v 18. století docházelo k odtrhávání presbytáře od zbytku budovy a z tohoto důvodu muselo být přistoupeno k několika opatřením. Jednak
byly zdi zpevněny a staženy železnými
pruty, staletým lipám byly podťaty kořeny, které statiku rovněž narušovaly, a také
bylo zakázáno pohřbívání na východní
straně. Tím se využitelná plocha významně zmenšila. Hřbitov však sloužil všem
přifařeným obcím, tedy Želechovicím,
Lužkovicím, Klečůvce, Lípě, Příluku i jednotlivým Pasekám včetně Jaroslavických.
Aby se do uspořádání hřbitova vnesl patřičný systém, došlo v roce 1820 k dohodě,
ve které čteme: „Pro urovnání všeho nepořádku – neb nějakého křiku, jedna každá
obec tam na zdi kerchova svoje numero
poznamenané má.“ V roce 1856 si místní
evangelíci po vleklých sporech vybudovali svůj vlastní hřbitov, avšak tato skutečnost omezené kapacitě příliš neodlehčila.
Na počátku minulého století přesáhla situace i díky rostoucí populaci již všechny
meze. Nebožtíci byli pohřbíváni v několika vrstvách nad sebou, poslední jen velmi
plýtko pod povrchem terénu. Často bylo
zasahováno i do hrobů s nerozloženými
ostatky, aby se místo využilo pro dalšího
zemřelého. Celou obcí se zejména za horkých letních dnů nesl nepříjemný puch.
Bylo tedy nezbytné nalézt nové prostory pro katolický hřbitov. Ideálním se jevil
svah nad kostelem, kde však stála usedlost č.p. 65 rodiny Hurtovy s přilehlými
hospodářskými staveními, zahradou, poli
a loukami. Pozemky se nazývaly Záhumení a Břehy. Majitelé evangelického vyznání však nebyli ochotni se dohodnout

na podmínkách odprodeje a vystěhování. To byl důvod, proč byly díky aktivitě
hostinského Jana Březíka zakoupeny pozemky k tomuto účelu za obcí nad silnicí
k Lípě. Přesto, jak čteme ve farní kronice:
„…nebylo pro toto místo žádné nálady
a všichni si přáli, aby dosavadní hřbitov
byl rozšířen o přilehlý pozemek patřící
Františkovi Hurtovi. K dohodě nakonec
přece jen došlo až v roce 1935 a pořízené
plochy u hranic katastru s Lípou byly později využity pro účely nové školní budovy.
Manželé František a Anna Hurtovi tedy
byli ochotni svou chalupu prodat, ovšem
pouze za podmínky, že kromě potřebných
3 a půl měřic od nich kostelní konkurenční výbor odkoupí celých 28 měřic pozemků. Rod Hurtů vlastnil značné rozlohy
zemědělské půdy a byl znám taktéž chovem koní. Farnost tak přišla v únoru 1935
i k pozemkům, které pro účely hřbitova
nepotřebovala a proto již v červenci téhož
roku velkou část z nich prodala manželům
Cekotovým z Kostelce, kteří se zde usadili.
Zavázali se také, že v případě dalšího rozšiřováni hřbitova odstoupí část svých pozemků pro tento veřejně prospěšný účel.
Hurtovo stavení bývalo v místech dnešní
marnice u bočního vjezdu ke hřbitovu.
Nad ním byla komora pro uskladnění potravin a v blízkosti hospodářská stavení.
Po uskutečněném prodeji se odstěhovali za dědinu do údolí potoka zvaného
Hluboček, kam si přenesli i své číslo popisné 65. Dnes zde bydlí rodina Pešlova.
Ke stavbě nového domu použili materiál
z původní chalupy nad kostelem. Součástí
smlouvy byla i možnost sklizení úrody z již
prodaných polí téhož roku.
Následně byla zbořena část zdi oddělující původní hřbitov od Hurtových pozemků. Okresní úřad v Holešově vydal
rozhodnutí, kterým specifikoval požadavky pro další postup. Celý nově vybudovaný hřbitov musel být ze všech stran
opatřen ochrannou zídkou, v místech
bývalé Hurtovy chalupy byla postavena
márnice s pitevnou a bylo zakázáno dále
pohřbívat v prostoru kolem kostela, kde
měl být povrch nad hroby srovnán a prostředí opatřeno zelení. Zajímavé bylo, že
okresní úřad přikázal začít s pohřbíváním
nejprve v horních částech nově získaných
pozemků nad Hurtovým dvorem, který
dodnes tvoří určitou rovinatou plochu
v místě boční příjezdové cesty. Teprve

poté se mohlo postupovat dále k severu,
ke kostelu. Plochy nad původním – zrušeným hřbitovem se měly proměnit v tzv.
shromaždiště a vstupní prostory. Dnes již
víme, že v nejtěsnější blízkosti nad kostelem byly dříve dětské hroby, na které narazili dělníci při kopání odvodnění v devadesátých letech. Také zde byly pohřbívány
významnější osobnosti, pravděpodobně
místní kaplani a faráři a rovněž i někteří zemřelí majitelé klečůvského panství.
U jednoho nebožtíka byla dokonce pod
zachovalým kabátem při výkopu objevena stará kniha, kterou si nálezce uschoval
a dlouho si z ní prý ještě četl. Co všechno
bylo za dlouhá staletí uloženo do země
kolem našeho kostela, tak zřejmě zůstane
navždy tajemstvím.
Prvními pohřbenými na novém hřbitově byli na podzim 1935 Jan Lauterbach
z Jaroslavských pasek a přílucký mlynář
Amand Seibert.
2. června 1938 zde byl vztyčen centrální kříž, který daroval František Pavlík
z Klečůvky č. p. 11 a jeho žena Veronika,
která však v době realizace díla v hodnotě
5 500 tehdejších korun byla již téměř dva
roky po smrti. Pískovcová památka z dílny holešovské firmy Rajmer je doplněna
několika velmi kvalitními plastikami. Pod
tělo ukřižovaného Krista autor umístil kalich s obilnými klasy a hroznem vína. Čelo
díla pak zdobí Panna Maria s umučeným
synem na klíně a pod tím nápis z Janova
evangelia: Blahoslavení, kteří v Pánu umírají. Ježíš Kristus praví: Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, byl i umřel, živ bude.
Na východní straně je pak svatý Petr s klíčem od nebeského království a na západě
svatý Pavel s mečem – svým atributem.
Ze zadu pak je možno zhlédnout nápis:
Darovali manželé František a Veronika Pavlíkovi z Klečůvky, 1937. Kříž byl v letošním
roce odborně zrenovován a každý si jej
může prohlédnout při návštěvě hřbitova
v době, kdy si připomínáme naše zemřelé.
Pavel HURTA

Použitá literatura:
VYCHODIL, J. a násl.: Pamětní kniha farnosti želechovské u Zlína, 1898.
NEČASOVÁ, K., VALŮŠEK, D.: Historie zlínských hřbitovů. Pohřebnictví Zlín. 2006.
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2020
Anna Bližňáková

94 let

Milada Šopíková

70 let

Dagmar Plachá

90 let

Marta Reifová

70 let

Eva Sekulová

80 let

Miroslav Lukšík

70 let

Jan Cyroň

75 let

Jiřina Huňková

65 let

Ludmila Adamušková

70 let

Hana Slováčková

65 let

Jarmila Pešlová

70 let

Alena Hrubá

65 let

Jan Pešl

70 let

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

AKCE V OBCI
3. -4.11.2020

sběr starého papíru ve škole

ZRUŠENO

škola

listopad

svoz mobilního odpadu i nebezpečného
náhradní termín je v jednání, sledujte webové stránky obce nebo aplikaci Mobilní Rozhlas

ZRUŠENO

obec, Paseky u Eposu

listopad

pochod broučků – sraz u Jednoty

ZRUŠENO

obec

25. 11. 2020

15:00

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce

oú

30. 11. 2020

svoz plastů

obec

prosinec

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Akce bude probíhat V PROSTORÁCH
PŘED OBCHODEM JEDNOTA V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ.

ZRUŠENO

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

ZRUŠENO

prosinec

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA PASEKÁCH

ZRUŠENO

prosinec

PÁTEČNÍ KOLEDOVÁNÍ ve škole

ZRUŠENO

15.-16.12.2020

sběr starého papíru ve škole

škola

31. 12. 2020

svoz papíru

obec

prosinec

15:00

SOKOLOVNA

zš

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2020
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

so 4. 1.

17. 1.

31. 1.

14. 2.

28. 2.

13. 3.

27. 3.

10. 4.

24. 4.

8. 5.

22. 5.

5. 6.

19. 6.

3. 7.

17. 7.

31. 7.

14. 8.

28. 8.

11. 9.

25. 9.

9. 10.

23. 10.

6. 11.

20. 11.

4. 12.

18. 12.

6. 7.

3. 8.

svoz 1× za 2 týdny
SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

6. 1.

3. 2.

2. 3.

28. 9.

26. 10.

30. 11.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU
Mobilní svozy

27. 2.

23. 4.

30. 3.

27. 4.

25. 5.

31. 8.

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

27. 8.

22. 10.

31. 12.

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

6. 6.

5. 9.

7. 11.
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PLACENÁ INZERCE
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ŽELECHOVICKÝ

