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tel.: +420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz

V nadcházejícím podzimním
období nás čeká řada významných
událostí. Nedávno jsme oslavili
101. výročí vzniku samostatného
Československa a 17. listopadu
si připomeneme 30. výročí
od sametové revoluce, která
znamenala
pád
totalitního
komunistického
režimu
a přeměnu politického zřízení
na pluralitní demokracii. Zároveň
došlo k transformaci plánované
ekonomiky na tržní. Podobné
změny probíhaly v celé střední
a východní Evropě, kde na rozdíl
od nás, byly události mnohem
násilnější a krvavější. Svědčí to
mimo jiné o vyspělosti našeho
národa a taky vyčerpanosti
komunistického režimu.
Ještě v průběhu roku 1989 přitom
bylo Veřejnou bezpečností tvrdě
rozehnáno lednové shromáždění
k uctění památky Jana Palacha,
tzv. Palachův týden, rozprášena
byla i protestní demonstrace 21.
srpna k připomenutí sovětské
okupace Československa, 28.
září shromáždění k výročí 1060
let od smrti svatého Václava
a konečně i mohutná demonstrace
28. října 1989 k 71. výročí vzniku
Československé
republiky.
Součástí násilných zásahů bylo

i zatýkání a věznění organizátorů
protestů.
Vyvrcholením
byly
listopadové demonstrace, kdy
největší z nich proběhly 25.
a 26. listopadu 1989 na Letné,
v tu chvíli už bez zájmu silových
složek
Veřejné
bezpečnosti.
Přestože nás v následujících
letech čekalo období velkých
společenských i hospodářských
turbulencí, můžeme být hrdí na to,
že naše země dosáhla hluboké
celospolečenské změny, aniž by
byl ztracen jediný lidský život.

Michal Špendlík, starosta obce

I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit
BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat na tel.
č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijala na svém 4. veřejném zasedání dne 25.
9. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 5. veřejného
zasedání.
Usnesení 2./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovatele
zápisu Ladislava Zichu a Jitku Chytilovou a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu
o činnosti obecního úřadu od 4. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové
opatření č. 4/2019 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení 5./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo 1. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu obce pro rok 2019.
Poskytnutí provozního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí,
p. o. ve výši 30 000 Kč na úhradu vzdělávání vedení školy projektu „Ředitel naživo“.
Usnesení 6./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení
poskytnuté investiční dotace na akci „Rozšíření
kapacity Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí“ do majetku k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí,
příspěvkové organizaci ve výši 2 084 048, 25 Kč,
ke dni 31.08.2019, dle přílohy zápisu č. 5.
Usnesení 7./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení pohonné jednotky Panter + příslušenství
z majetku Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace do majetku obce Želechovice nad Dřevnicí
ve výši 62 655 Kč, ke dni 31.08.2019, dle přílohy
zápisu č. 6.
Usnesení 8./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí projednalo cenovou nabídku a schválilo pořízení nového univerzálního traktoru KIOTI CK 2810 u AGRO SMETANA s.
r. o., Zlínská 703, 763 12 Vizovice, IČ 27725472,
za cenu 565 000 Kč bez DPH.
Usnesení
9.1./5ZO/2019:
Zastupitelstvo
obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo

uzavření Dohody o zrušení běžného účtu č.
2002797200/4300 u Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a. s., Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1, IČ 44848943, dohoda tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 9.2./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s účastí prostředků regionálního rozvojového fondu z roku
2013, č. 2013-1365-GU mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 IČ 44848943 a obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 9.
Usnesení 10./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření
Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě na pozemky
p. č. 698/4, 735/1, a 598/6 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 za účasti Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., k Majáku 5001,
761 23 Zlín, dodatek č. 1 Darovací smlouvy
tvoří přílohu zápisu č. 10.
Usnesení 11.1./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí zrušilo usnesení č.
8./3ZO/2019 ze dne 27.03.2019.
Usnesení 11.2./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemku p. č. 10/6, neplodná půda o výměře
407 m2, zapsáno na LV 980 v k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec Želechovice nad Dřevnicí, katastrální pracoviště Zlín do majetku obce za cenu
162 800 Kč, úhrada kupní ceny bude do 5 pracovních dnů od zápisu vkladu práva.
Usnesení 11.3./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí
pozemku p. č. 2699/3 – orná půda o výměře
26 948 m2, zapsáno na LV 2434 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Želechovice nad Dřevnicí, katastrální pracoviště Zlín do majetku obce
za cenu 10 779 200 Kč. Úhrada kupní ceny bude
rozdělena do následujících splátek: ½ kupní
ceny po podpisu kupní smlouvy do 31.12.2019,
1/6 kupní ceny bude zaplacena do 31.03.2020,
1/6 kupní ceny do 31.3.2021 a poslední 1/6
kupní ceny do 31.03.2022.

Usnesení 12./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní
smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/19 orná
půda o vým. 835 m2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsaný dosud v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na LV č. 10001 mezi prodávajícím – obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a kupujícími
xxx za cenu 1 010 350 vč. DPH.
Usnesení
13.1./5ZO/2019:
Zastupitelstvo
obce Želechovice nad Dřevnicí ruší usnesení
17.1./4ZO/2019 ze dne 26.06.2019.
Usnesení 13.2./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo prodej části
pozemku p. č. 2513/3 o výměře 175 m2, lesní
pozemek, nacházející se v katastrálním území
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV
10001 a schválilo uzavření kupní smlouvy mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a xxx za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení 13.3./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo prodej pozemku p. č. 548 o výměře 136 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, nacházející se v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001 a schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a kupujícími xxx za cenu 1 200 Kč / m2.
Usnesení 14.5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí nominovalo 2 členy
poroty Michala Špendlíka a Arch. Ing. Petra
Zámečníka a náhradníka Vlastislava Švrčka
a pověřilo radu obce přípravou podkladů a dopracování zadávacích podmínek dokumentace
k veřejné zakázce architektonická soutěž o návrh „Želechovice nad Dřevnicí – úprava části
centra“.
Usnesení 15./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo založení
účtu u Unicredit Bank a uložení volných finančních prostředků do výše 10 mil. Kč.
Usnesení 16./5ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo úhradu nákladů do výše 467 000 Kč na realizaci přeložky
plynovodu v ulici Pod Stráží v rámci rozšíření
komunikace a budování nového chodníku
a pověřilo starostu obce podpisem Smlouvy
o zajištění přeložky.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 22. zasedání dne 9. 9. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./22RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 22. schůze.
Usnesení 2./22RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vzdání se práva a prominutí dluhu
z neuhrazených faktur, dle přílohy, za rok 2015:
1. FA 15-050-00030, ALLMETAL s.r.o., IČ: 49973355, Lípa

303, pohledávka ve výši 682,50 kč za dodání kovového
odpadu, splatná k 6.7.2015, tvoří přílohu zápisu č. 2.
2. FA 15-050-00041, xxx, pohledávka ve výši
1.554,85 kč, za umístění psa v Útulku pro zvířata
v nouzi Zlín-Vršava, splatná k 29.7.2015, tvoří přílohu
zápisu č. 3.
Odpis nedobytných pohledávek bude proveden
na základě ust. § 85 zák.128/2000 Sb. Tento příkaz
k odpisu je podkladem pro vyhotovení odpisného
účetního dokladu.
Usnesení 3./22RO/2019: Rada obce Želechovice nad

Dřevnicí schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem stavby „Želechovice-oprava
chodníku v ulici Výpusta“ SVUNDZI CZ s.r.o. Kolejní
1323/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 02186772, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 4./22RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválil podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Elektroinstalace
a akustické podhledy v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí“
UV servisní, spol. s r.o., Lípa 268, IČ 29303150, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 6.
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Usnesení 5.1./22RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 Žižkov, IČ 04084063 za podmínky, že kabel
telekomunikační sítě na pozemku p. č. 1183/2, bude
veden dle požadavku obce.
Usnesení 5.2./22RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala návrhy zaslaných Smluv
od České telekomunikační infrastruktury a.s. se
sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ
04084063 a požadovala jejich přepracování jedná se
o vedení kabelu telekomunikační sítě na pozemcích
p. č. 18, 847/1, 761, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 6./22RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích p. č. 457/2, 430/4 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 a plynové přípojky k novému
rodinnému domu na pozemku p. č. 457/20 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 23. zasedání dne 19. 9. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./23RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 23. schůze.
Usnesení 2./23RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí doručené stížnosti ze dne 11.09.2019 a pověřila starostu
obce sepsáním vyjádření k těmto stížnostem.
Usnesení 3./23RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila výpověď
o ukončení pronájmu pozemku p. č. 457/2 o výměře 7 223 m2, pozemku p. č. 457/1 o výměře 9 710
m2 a pozemku p. č. 1384/8 o výměře 6 333 m2, vše
zapsáno na LV 10001, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, nájem bude ukončen ke dni 31.12.2019.
Usnesení 4./23RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.:
1030051360/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2300/1, 2333/7
v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, p. Hanzlík, kabelové vedení NN“ mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČ 28085400.
Usnesení 5./23RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala vyjádření obce Želechovice nad Dřevnicí ke stavbě před vydání územního
rozhodnutí „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ a pověřila starostu obce sepsáním
toho vyjádření na SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno.
Usnesení 6./23RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a doporučila zastupitelstvu obce pořízení nového univerzálního kompaktního traktoru pro obec.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 24. zasedání dne 30. 9. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 24. schůze.
Usnesení 2./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schvá-

lila objednávku opravy obecního vozidla Mercedes
4Z4 3538 u GALSS CAR, s.r.o., Rumunská 590, 763 26
Luhačovice, IČ 49976320 za cenu 83 340 Kč bez DPH.
Usnesení 3./24RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podpis dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Ing. Petrem
Vyoralem – V PROJEKT, Nám. T. G. Masaryka 2433,
760 01 Zlín I4 61407712, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: OT014330053243/001 o zřízení věcného břemene
na pozemcích p. č. 457/2, 430/4, v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice nad Dř.
Obec, ZTV 7RD“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení 5./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 457/2, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku
a xxx, jako stavebníky vodovodní přípojky k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 457/15 k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 6./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku administrace výběrového řízení
na dodavatele veřejné zakázky „Architektonická
soutěž o návrh Želechovice nad Dřevnicí – úpravy části centra“ u Ivana Černého, Sokolská 3927,
760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu 80 000 Kč.
Usnesení 7.1./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p. č. 711/1 o výměře 20 m2, zahrada
nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 7.2./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemků p. č. 429 o výměře 720 m2, p. č. 457/1
o výměře 6 378 m2, p. č. 457/6 o výměře 479 m2,
p. č. 505/30 o výměře 84 m2, p. č. 505/31 o výměře
428 m2, p. č. 1308/4 o výměře 133 m2, p. č. 1384/7
o výměře 549 m2, p. č. 1384/8 o výměře 6333 m2,
p. č. 1384/10 o výměře 578 m2, p. č. 1397/8 o výměře 421 m2, p. č. 1397/9 o výměře 200 m2, p. č.
1398/4 o výměře 246 m2, p. č. 1389/6 o výměře 130
m2, p. č. 1406 o výměře 1539 m2, p. č. 1407 o výměře 448 m2, p. č. 1437 o výměře 3183 m2, celkem
o výměře 22 214 m2 nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 9./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala připomínky občanů z lokality Pod Stráží a Nad Školou a pověřila starostu
obce sepsáním odpovědi na tyto připomínky.
Usnesení 10./24RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost
občana.
Usnesení 11.1./24RO/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 „Rakeťák“, termín konání akce 12.10.2019,
ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 11.2./24RO/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 „Okresní kolo ve stolním tenise ml. žáci“, termín konání akce 16.10.2019, ve výši 3 000 Kč.
Usnesení 11.3./24RO/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 „Sportovní setkání žáků – stolní tenis st. žáci“,
termín konání akce 23.10.2019, ve výši 3 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 25. zasedání dne 14. 10. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 25. schůze.
Usnesení 2./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku opravy podlahy v sále hasičské
zbrojnice na Pasekách u MONTPARKET s. r. o., Papírenská 263, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
25526774, za cenu do 75 000 Kč vč DPH.
Usnesení 3./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku výmalby v sále hasičské zbrojnice
na Pasekách u Romana Nedbálka, Paseky 178, 763
11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 64322076 za cenu
20 086 Kč vč DPH.
Usnesení 4./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku opravy okapového systému na
části budovy obecního úřadu u Josefa Šuby, klempířství a pokrývačství, Batalická 605, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 12432199 za cenu 17 268
Kč vč DPH.
Usnesení 5./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila záměr zpevnění kamenivem
a asfaltovým nástřikem v ulici na Lysé v ceně do 38
394 Kč vč DPH.
Usnesení 6./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala možnost v příštích letech
rozšířit umělecký obor literárně dramatický o speciální výuku loutkového divadla v ZUŠ Morava a pověřila starostu sepsáním podpůrného stanoviska.
Usnesení 7./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala návrh Střednědobého
plánu sociálních služeb na Zlínsku na období 20202024 a doporučila zastupitelstvu obce jeho schválení na nejbližším řádném zasedání, které se bude
konat 20.11.2019.
Usnesení 8./25RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace Základní
škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí,
příspěvkové organizaci a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Základní školou
a Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí,
příspěvkovou organizací ul. 4. května 336, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519 na pořádání
jednorázové akce „Oslava 70. výročí otevření nové
budovy školy“, termín konání akce 19.10.2019 ve
výši 20 000 Kč.
Usnesení 9./25RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podpis dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Maršovy- chodníky a opěrné zdi“ PORR a.s. Dubečská
3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ 43005560,
dodatek tvoří přílohu zápisu č. 10.
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UKONČENÍ MESOH ROKU

Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že na základě
ukončení MESOH roku, je v odpadových účtech
na www.mojeodpadky.cz nahraná konečná hodnota získaných EKO bodů. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se
předešlo případným nedorozuměním při platbě
poplatku za odpady. Možnost řešení připomínek
bude probíhat do konce LISTOPADU 2019. Občané se mohou osobně dostavit na Obecní úřad
v Želechovicích nad Dřevnicí a řešit reklamaci s referentkou obce nebo telefonicky na 577 440 071.

Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště,
zda máte uvedeny všechny osoby a zda
u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti.
Např. u studentů, kteří domů jezdí jen
na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti
a u osob s trvalým pobytem, které se
na stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas
0. Díky tomu se budou získané body
a obsloužený objem všech nádob dělit správně.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídě-

ní, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník
a uvést v něm všech pět způsobů, 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. Domácnostem,
které vytřídí více jak třetinu odpadů a mají malý
obsloužený objem, se připíší patřičné EKO body
za snižování produkce odpadů (je nutné mít také
potvrzenou inventuru stanoviště).

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – naleznete na archu s čárovými kódy).
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím chatovacího okna
na www.mojeodpadky.cz
nebo na e-mailu
burianova.isnoit@gmail.com.

S pozdravem MOJE ODPADKY

UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ V BLÍZKOSTI
KONTEJNERŮ
Po obci jsou na sběrných místech umístěny nádoby na separovaný odpad. Prosíme občany, aby odpad ukládali výhradně
do nádob nebo kontejnerů a nenechávali
ho vedle, ponechání odpadu vedle nádoby je znečišťování veřejného prostranství.
Potom se velmi často objevují ve velkoobjemových kontejnerech na bio odpad
plastové pytle s různým odpadem viz. foto,
žádáme občany, aby bio odpad do těchto
kontejnerů vhazovali volně a hlavně ten,
který do těchto kontejnerů patří /např. listí,
tráva, ořezané větve stromů, keřů, použité
vánoční stromky/.
OÚ Želechovice nad Dřevnicí
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DOTAČNÍ PROGRAM - DEŠŤOVKA
Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.
Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Obec Želechovice nad Dřevnicí spadá do seznamu prověřených obcí, které mohou žádat o dotaci z programu Dešťovka, tudíž tuto skutečnost již nemusíte ke své
žádosti dokládat.
Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:
Podporované varianty:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
Tato varianta je určena pro všechny stávající domy. Výše dotace je až 20 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže. Dotaci nelze získat k novostavbě domu.
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Tato varianta dotace je určena pro všechny stávající domy i novostavby v celé České republice a výše dotace je až 30 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže.
3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
Tato varianta je určena pro všechny stávající domy i novostavby v celé České republice. V kombinaci s využitím srážkové vody je výše dotace až 60 000 Kč + 3500 Kč/
m3 nádrže, bez kombinace s využitím srážkové vody až 45 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže.
Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?
Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte,
jakou velikost nádrže musíte zvolit.

Jak získat dotaci?
Celý proces lze shrnout do následujících kroků
1. Nechte si zpracovat odborný posudek. Jeho hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů. Odborný posudek pro
jednodušší systémy, které využívají pouze srážkovou vodu pro zálivku zahrady anebo splachování toalet, může zpracovat dodavatel systému či realizační firma. U
složitějších systémů, kde je využívána přečištěná odpadní voda , musí být odborný posudek potvrzen autorizovanou osobou.
2. Vyplňte formulář žádosti a společně s povinnými přílohami ho odešlete na podací místo krajského pracoviště Fondu
Co je nezbytné doložit?
•
Vyplněný formulář žádosti
•
Odborný posudek, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů.
•
Případně další dokumenty:
•
plnou moc (v případě zastupování třetí osobou),
•
souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pokud má obytný dům více vlastníků),
•
dokumenty prokazující, že stavba určená pro rodinnou rekreaci je využívána k trvalému rodinnému bydlení
3. Pracovníci krajského pracoviště Fondu žádost obvykle do 3 týdnů posoudí. Pokud zjistí nedostatky, budete písemně vyzvání k jejich odstranění ve lhůtě 30 pracovních dní.
4. Od akceptace žádosti máte 12 měsíců, respektive 24 měsíců u novostaveb, na realizaci opatření podle schváleného odborného posudku.
5. Po dokončení realizace opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje.
6. Pokud je žádost bez chyb, je předložena ke schválení. Na základě rozhodnutí ministra s vámi fond uzavře písemnou smlouvu.
7. Po doručení podepsané smlouvy a podpisu ředitele Fondu dojde k převedení dotace na váš bankovní účet.
Jak požádat o dotaci:
Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.
Podrobné informace naleznete na samostatném webu www.dotacedestovka.cz.
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SÁZENÍ STROMŮ PODZIM

V pátek 25.10.2019 proběhla v areálu školy další výsadba nových stromů.
Tentokrát se založila budoucí alej podél
přístupového chodníku k budově školy
a základ izolační zeleně pod učitelským
domem. Naše obec navázala spolupráci

s neziskovou organizací
Sázíme stromy z.ú., Libochovická 1072/11, 184 00
Praha 8, která za pomoci finančních příspěvků
soukromých společností
sází stromy a keře všude
tam, kde to dává smysl.
Do sázení u naší školy se
zapojili dobrovolníci –
zaměstnanci společnosti
Nakladatelství CBS, která
výsadbu sponzorovala.
Během dopoledne bylo

za dohledu zahradní architektky vysázeno 15 listnatých stromů – 7 ks lípa srdčitá, 7 ks javor babyka a 1 ks dub letní.
Veškerá výsadba v okolí školy postupuje
podle projektu, který zpracoval tým zahradních architektek atelieru Kosa, s.r.o.
Cílem je vhodně doplnit stávající zeleň,
podpořit obnovu neperspektivních dřevin a postupně revitalizovat výsadbu
v celém školním areálu. Děkuji za spolupráci všem, kteří se na sázení podíleli.
Michal Špendlík, starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 12. ŘÍJNA 2019
V sobotu 12. října 2019 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí druhé letošní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Přivítáno bylo celkem 6 dětí: Lukáš
Kučera, Patrik Šuba, Eliáš Thurner, Jonáš Brandejs, Jakub Hrazdira, Vojtěch Holcman. Rodiče převzali z rukou starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 5 000
Kč, který obec poskytla novým občánkům. Tentokrát byl také přivezen i cimbál a Martin Ondra zahrál sólové skladbičky na tento nevšední hudební nástroj a také
doprovodil své spolužačky Táničku Kollerovou, Klárku Nedbálkovou, Sandru Novákovou a Elišku Rajnochovou při jejich zpěvu. Všechny tyto děti doprovázela na
klávesy Zuzana Lapčíková, takže celé vystoupení bylo na skvělé úrovni. Na závěr zahrál Petr Ondra z VI. B třídy na cimbál překrásnou Alžbětínskou serenádu, na klavír
opět doprovázela Zuzana Lapčíková a na příčnou flétnu hrála paní Ondrová, takže celé vystoupení se změnilo v kouzelný koncert. Fotografovala: Sabina Kolářová

Eliáš Thurner s rodiči a bráškou

Jonáš Brandejs s rodiči a bráškou

Lukáš Kučera s rodiči
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Patrik Šuba s rodiči a bratry

Jakub Hrazdira s rodiči

Vojtěch Holcman s rodiči
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MISIJNÍ JARMARK
Od začátku školního roku se zase událo
mnoho věcí! A já jsem zde, abych vám podala
zprávu o dění kolem kostela. Kromě toho, že
minulý týden navštívil Želechovice arcibiskup
Jan Graubner a přibylo do našich řad několik
biřmovanců, proběhl v neděli 20. 10. misijní
jarmark. V září vždy děti i dospělí vyrábí originální drobnosti, které se potom společně prodávají před kostelem a peníze vydělané tímto
způsobem se posílají chudým a potřebným
lidem z různých kontinentů světa. Letošní
specialitou bylo zaměření na ekologické výrobky, které nám pomůžou více šetřit přírodu. Protože stejně, jako nám jde o to, umět se
rozdělit s druhými, umět víc myslet na ostatní,
tak chceme vnímat důležitost péče o životní
prostředí. V tom duchu se neslo i propagační heslo k plátěným taškám visícím na všech
stáncích:
Přírodu fakt šetřit chceme
- EKO tašku kupujeme!
Z látky je, tu musíš mít,
s ní vždy chodit nakoupit.
Zároveň se opět přidali hasiči z Pasek, kteří prodávali své už od minula všemi oblíbené
svícny a andílky z březového dříví a také dřevěné křížky. A díky skautům zase byla slyšet
kolem kostela kytara a zpěv veselých písniček, protože u stánku, kde prodávali kávové
a čajové balíčky, navíc rozdávali zadarmo též
dobrou náladu prostřednictvím libozvučných
tónů linoucích se z jejich hudebního tělesa.
Hned u východu z kostela se prodával punč
a spousty výborných koláčů, buchet, laskonek, tyčinek, zkrátka sladké i slané dobrůtky,
sušené jablka, sirupy, pečené čaje,… Každému, kdo se jakkoli zapojil a zúčastnil, ohromně moc děkujeme! Na jarmarku se celkem
vybralo 20 000 Kč, ale o to ani tak nešlo. Ze
všeho nejdůležitější totiž bylo společné setkání, všichni ti lidé, vůně punče, podzimní listí
na zemi,… na tu chvilku se zastavil čas. Přeji
i vám ostatním, kdo jste jarmark nezažili, aby
se ten barevný podzimní čas občas i u vás zastavil a rozzářil váš den :-).
Marta Sýkorová
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

pohybové, s lanem,
na seznámení. Při druhé schůzce jsme se šly
projít k lesíku a zahrály
jsme si hru s pexesem,
při hře byly dvě skupinky, které měly za úkol
najít a vzít obrázek.
Jeden obrázek držely v ruce a druhý byl
připevněný ke kmeni
stromu. K tomu je honil lesní skřítek a posílal zpět. Na obrázku
byly lesní plody, takže
jsme se i hrou něco nového naučily. Hvězda
s Evičkou si to super
nachystaly a hra měla
u dětí úspěch. Při třetí schůzce pršelo, tak

Slavnostní zahájení nového skautského
roku 2019/2020 proběhlo v polovině září. Sešli jsme se všichni členové našeho skautského
oddílu U křížku, kde jsme si zahráli spolu pár
her, opekli špekáčky, zazpívali naše tábornické písně s kytarou a hlavně měli radost, že
jsme se mohli zase po létě všichni setkat. Přivítali jsme mezi sebou nováčky. Letos máme
opět čtyři družinky - IRBISI (roverská družina
starších hochů), REBELKY (družina skautek),
BRONTOSAUŘI (družina vlčat a skautů) a BOBŘÍCI (družina vlčat, světlušek a předškoláčků).

BOBŘÍCI
Začaly jsme se scházet od 16.září. První
schůzka byla informativní, seznamovací…
bylo hezké počasí, tak jsme venku hrály hry,

jsme se sešly v jídelně základní školy, bylo
tvoření s podzimním motivem, Bobříci střihali, lepili a rozvíjeli kreativitu. Na další schůzce
jsme si v přírodě našly šípky, ze kterých jsme
si chtěly udělat náhrdelníky, ale nakonec se
kvůli špatným jehlám tvořilo z dřevěných
korálků a šípky dostala Nika k usušení. Dnes
jsme strávily schůzku ve Zlíně, konal se IQ
Play festival, kde si Bobříci hráli, stavěli, rozvíjeli paměť a motoriku.
Od zahájení probíhají každý týden pravidelně schůzky družin. Protože letošní podzim
má příznivé, teplé, slunečné počasí, probíhají
schůzky hlavně venku, na hřišti či v lese a jsou
naplněny bohatou pohybovou aktivitou.
12.10. skauti zorganizovali pro veřejnost
oblíbenou DRAKIÁDU. Sešli jsme se opět
U křížku, kde jsme se snažili dostat do vzduchu a ještě výš naše pestrobarevné draky. Vítr
si s námi hrál na schovávanou, ale po čase
jsme byli úspěšní. Opět došlo na opečení špekáčku a Choroš si připravil několikero zábavných her, v nichž vítězové obdrželi sladkou
odměnu. Na akci se sešlo kolem 40 dětí a jejich rodičů. Podzimní odpoledne se vydařilo
i pro velmi pěkné, slunečné počasí.
Rebelky a Bobříci se také v říjnu na schůzce
vypravili do Zlína na IQ PLAY, což je výstava
různých logických her. Rebelky se též v tomto měsíci zapojily do příprav misijní neděle,
nachystaly pár balíčků k prodeji na misijní jarmark a výtěžek z něj bude odeslán na misijní
papežská díla.
Co nás brzy čeká? POCHOD BROUČKU 8.11.,
kde se skauti zapojí při rozestavění a rozsvícení lampiónů a jiných svítidel.
Přejeme krásné podzimní dny za vedení
skautů Hela :-)
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
děti jednoduchý trik.
Pro velké nadšení
a úspěch z minulých
představení
jsme
k nám pozvali Divadélko Leonka, které
přijelo s připraveným představením
o Dráčkovi Mráčkovi. Děti si zatančily,
zazpívaly, a dokonce
i protáhly svá tělíčka
při putování s Dráčkem Mráčkem. Společnou písničkou se
svými vyrobenými
dráčky jsme se s divadlem
rozloučili
a děti si tak užily
šťastný konec představení.
Velmi důležité datum a také důvod
k oslavám bylo 16.
října, kdy Základní škola slavila 70.
let od jejího vzniku.
V prostorách Základ-

Přišel podzim do zahrady, všechny barvy
zamíchá, s každým lístkem ví si rady, barvy
na něj nadýchá. Podzim jsme přivítali sbíráním plodů podzimu, ochutnávkou podzimního ovoce a zeleniny a také jsme se naučili
spoustu básniček a písniček.
Dne 24. září Skanzen Strážnice pořádal
program Podzim na dědině, kterého jsme
se již tradičně zúčastnili. Součástí programu byly ukázky podzimních prací na vesnici, hodové zvyky a obyčeje, seznámení
s různými plodinami, vyorávání brambor,
ukázka šlapání zelí a výroba jablečného
moštu s ochutnávkou.
Další aktivitou bylo pozvání kouzelníka
Toma do naší mateřské školy, jelikož děti
milují kouzla, zázraky a cokoliv neuvěřitelného ze světa pohádek a zároveň se chtějí
uvolnit a vyřádit. Ten nám předvedl akční
a kouzelnické vystoupení, během kterého
mu děti s různými triky pomáhaly a zábavnou formou s ním spolupracovaly. Celou atmosféru doprovázel dětský smích a bouřlivý potlesk. Na závěr kouzelník Tom naučil

ní i Mateřské školy
byly v sobotu dne
19. října připraveny různé aktivity
pro děti s rodiči, jak
tvořivé, tak sportovní. Prostory byly
otevřeny pro veřejnost, starší generace přišly zavzpomínat na mladá léta
a spousta dětí se
přišly podívat, kam
v budoucích letech
nastoupí. Děti si
v Mateřské škole
mohly prohlédnout
třídy, šatny či zahradu, pohrát si s hračkami, ale také plnit
i spoustu úkolů, které pro ně byly připraveny učitelkami.
V I. třídě u ,,Opiček“
byly hudební úkoly,

ve II. třídě u ,,Soviček“ byly připraveny centra aktivit a u ,,Kočiček“, což je III. třída, byla
připravena překážková dráha. Na závěr vydařené oslavy v prostorách ZŠ hrála cimbálová muzika Cyril.
Závěrem bych Vám chtěla popřát spoustu krásných podzimních dnů plné pohody
a radosti.
Aneta Zapletalová, učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
tou byla dramatizace témat zrcadlících školní život
(např: Líbí se mi spolužačka, a nevím, jak jí to mám
říct. Do naší třídy přišel nový spolužák, a nemá žádné kamarády…). A v rytmu diskotéky pod hvězdným
nebem by děti tancovaly až dodnes! Že jsou naši
žáci sportovně zdatní, zúročili mimo jiné i při úkolech, které plnili na lanech. Doufejme, že kromě lan
navázali holky a kluci také další uzlíky na provázku
přátelství.
Po lanových aktivitách zaměřených i na vzájemnou spolupráci a domluvu mezi členy týmu jsme
společně zhodnotili uplynulé dny. Pak jsme se vydali
zpět k domovu, byť se mnohým opravdu nechtělo!
Růžena Mrázková a Blanka Gallová

ho v různých situacích při
hrách sportovních, dramatických i kooperačních.
K dobré náladě nemalou
měrou přispívalo také
slunečné počasí doznívajícího léta. Společně
se báli na stezce odvahy,
s chutí si zazpívali při hře
na kytaru, kdy je doprovázela paní učitelka Gallová,
ale i žák Vašek Tarabus.
Při celodenním výšlapu
do okolních lesů si mnozí sáhli na dno svých sil.
V inspirativním prostředí
soukromé sklárny pana
Jindřicha Obšívače získali
představu o tom, jak se
pracuje se sklem.
Velmi oblíbenou aktiviADAPTAČNÍ POBYTY TŘÍD
Škola pravidelně organizuje adaptační pobyty
a kurzy s cílem stmelit kolektiv třídy a podpořit vzájemnou spolupráci dětí ve skupině. Žáci oceňují společně strávený čas mimo školní lavice a zážitky, které
s sebou tyto akce přinášejí.
Adaptační kurz 8. ročníku
Naši osmáci prožili během tří dnů opravdu neopakovatelné chvíle v rekreačním areálu Revika Vizovice.
Obklopeni zelenými hvozdy poznávali jeden druhé-

Adaptační kurz 7.B
Již potřetí 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 i žáka nového a prožít společně nevšední zážitky, které 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 Stezku zdraví
plnit zábavné úkoly, opékali špekáčky či připravovali
společné snídaně a obědy. Vše jsme si báječně užili
a věřím, že tato akce povede i k upevnění našeho
třídního kolektivu!
třídní učitelka A. Pritchard

DEVÁŤÁCI NA PROHLÍDCE LEGIOVLAKU
„…bez legií by nebylo Československa.“
T. G. Masaryk
1.října se žáci 9. A a o den později žáci 9. B vypravili na vlakové nádraží do Vizovic. Právě zde má totiž tento týden zastávku mobilní muzeum, které již
pátým rokem křižuje Českou republiku i sousední
Slovenskou republiku – Legiovlak.
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jedná se o repliku legionářského vlaku z let
1918 až 1920, kdy se tisíce československých legionářů přepravovaly Ruskem po transsibiřské magistrále.
Legionáři bojovali za samostatný československý
stát a mnozí z nich za něj položili svůj život. I po skon-
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čení války museli bojovat o hranice nově vzniklého
státu a v Rusku bránili Sibiř proti bolševikům.
V období první republiky byli legionáři oslavováni, ale nacistická a komunistická diktatura se je snažila z dějin národa vymazat. Mluvit o nich se mohlo
opět až po roce 1989. Legiovlak se snaží povědomí
o hrdinství legionářů a jejich zásluze na vzniku republiky znovu oživit a tímto způsobem také zvýšit
naši národní hrdost.
Deváťáci nejprve v promítacím vagóně shlédli
dokumentární film Československé legie 1914-1920,
ke kterému namluvil komentář známý herec Jiří
Dvořák. Následně je průvodce v replice legionářské
uniformy provedl všemi vagony vlakové soupravy
a v každém voze podal odborný, ale velmi poutavý
výklad. Taktéž odpovídal na řadu zvídavých otázek.
Žáci si postupně prohlédli vagon pro řadové vojáky zvaný těpluška, luxusní vagon pro důstojníky,
štábní vůz, zdravotní vůz, plošinový vůz s polní kuchyní, vagony s kovářskou a krejčířskou dílnou, poštovní vůz, obrněný vagon a prodejní vůz.
Vagony jsou upraveny tak, aby věrně odpovídaly
dobovým reáliím a návštěvníkům co nejvíce přiblížily každodenní život i boj legionářů. V každém vagonu jsou nainstalovány informační panely, na nichž si
žáci v případě zájmu mohli sami přečíst podrobnější
informace o daném tématu.
Na závěr prohlídky mohli deváťáci zjistit, jestli
i oni mají mezi svými předky legionáře. Posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou
se i díky návštěvníkům daří doplňovat o nové informace.
Komentovaná prohlídka vlaku trvala 1 hodinu
a řadě z nás bylo líto, že nebyla delší. Pokud vlak
v budoucnu do našeho kraje znovu zavítá, jistě ho
rádi opět navštívíme.
Lenka Oborná

EXKURZE DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ V PRAZE

V podzimních měsících navštívili žáci 9.A a 9.B
naše hlavní město, aby se seznámili s historickými
památkami a místy, kde se odehrávaly naše dějiny
a zažili atmosféru tohoto jedinečného místa. Jednodenní prohlídka naší metropole byla pro všechny
skvělým zážitkem.

PROJEKTOVÁ NÁVŠTĚVA V NORSKU
V rámci projektu Erasmus+ se ředitelka a zástupkyně školy zúčastnily třídenního pracovního setkání
na norském ostrově Haramsøya. Spolupracující školy ze šesti evropských zemí se sešly na zdejší základní
škole, aby sdílely inovativní postupy ve využití informačních technologií ve výuce.
Školou nás provedli norští žáci, kteří nám plynulou angličtinou popisovali chod školy. Společně
s žáky i učiteli jsme si mohli vyzkoušet technologické
pomůcky pro výuku robotiky a programování.

Přírodní krása severských ostrovů a vlídné přijetí
jejich obyvatel podpořily inspirativní zážitek z celé
akce. Nyní plánujeme, jakým způsobem začleníme
nové prvky do výuky informačních technologií u nás
ve škole a těšíme se na lednové setkání v Itálii.
Mgr. Martina Kovářová

LETNÍ BIATLON
V úterý 8. 10. 2019 se naše družstvo ve složení JAKUB KŘUPALA, JAKUB
MIROŠ, KRISTÝNA ŽÁČKOVÁ, PETRA ŠRUBAŘOVÁ,
VÁCLAV TARABUS,
RADEK HUBÁČEK, ŠÁRKA ZICHOVÁ a VERONIKA
BARTŮŇKOVÁ zúčastnilo
dalšího dílu 3. ročníku Podřevnické sportovní Í
ligy základních škol pod
taktovkou ZŠ Zlín – Štípa. Tentokrát to byla zcela
nová disciplína – Letní biatlon.
Děti vyměnily lyže za koloběžky a opravdové
zbraně za laserové.

Naši reprezentanti bojovali jako lvi, přesto to nestačilo na lepší než 5. místo.
I tak můžeme být spokojeni, protože jsme do reprezentace školy vložili maximální úsilí.
Jaromír Macík, vedoucí družstva

KOLOBĚŽKOVÝ BIATLON
To byla jízda… „ano, jupí“ biatlon sice patří k zimním sportům, ale zima daleko a sníh v nedohlednu.
Tak proč nezkusit třeba koloběžky? Děti je milují,
přináší jim radost a hlavně dobrodružství. Zábavné
sportovní dopoledne si užili i naši žáci z prvního
stupně. Trasa dlouhá přes kilometr, „střelba tenisákem“ na terč byla pro některé závodníky velkou výzvou a vzrušujícím zážitkem. Ten, kdo přesnost střelby nenatrénoval, navýšil metry jízdy o trestná kola.
Celou trasu závodu přesto zvládli všichni v úžasném
časovém limitu a podali mimořádné sportovní výkony.
Za Školní sportovní klub
Michaela Bařinová a Michal Cholek
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KOLOBĚŽKOVÝ BIATLON (článek na předchozí stránce)

NAŠI ŽÁCI SLAVÍ ÚSPĚCH VE STOLNÍM
TENISU
Naše škola pořádala ve dnech 16.10.
a 23.10. 2019 v rámci Asociace školních
sportovních klubů okresní kolo ve stolním tenisu. V obou kategoriích již známe vítěze. Titulem „Přeborník okresu“
v kategorii mladších žáků se může pyšnit Michal Ďulák z páté třídy. Jeho sestra
Kateřina ovládla svým suverénním výkonem bez ztráty bodu celý turnaj starších
žáků. I ona tím pádem se stala přebornicí okresu ve stolním tenisu. Stříbrnou
medaili v kategorii dívek přebírala Sára

Švehlíková.
Medailové
příčky
unikly sourozencům
Churým a Šimonu
Gužíkovi.

Za výborné výkony a vzornou reprezentaci všem děkujeme.
Za Školní
sportovní klub
Michaela Bařinová
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70. NAROZENINY NAŠÍ ŠKOLY
Teplé sluníčko lákající na zahrádku. Žloutnoucí listí
na stromech. Školou zní hudba oldies. Slavíme! I naše
škola je tak trochu oldies. Nová budova zde plní důležitou funkci již 70 let.
V sobotu 19. 10. škola přivítala hosty z řad učitelů,
žáků, rodičů a široké veřejnosti, aby společně oslavili
toto výročí. Při oficiálním zahájení jsme se v úvodním
slovu paní ředitelky dozvěděli o několika významných
meznících spojených s budováním školy v Želechovicích. Nezapomněla ani na první ředitelku a iniciátorku
stavby paní Emilii Klusalovou. Pan starosta zdůraznil,
co dobrého a nového se podařilo od roku 2009, kdy
jsou Želechovice samostatnou obcí. Na školu zavzpomínala paní učitelka Marie Zeťková, která v naší škole
dlouhá léta pracovala.
U příležitosti oslav byly otevřeny učebny základní
i mateřské školy a umožnily nahlédnout do prostor,
které jsou běžně přístupné spíše jen žákům a učitelům. Návštěvníci ocenili především prostředí a vybavenost předškolního zázemí pro naše nejmenší děti
a nově zrekonstruovanou jídelnu.
Program pečlivě připravený pro tento slavný den
byl pestrý. Děti si mohly projít 15 sportovních aktivit
rozmístěných na školním hřišti a školní zahradě. Naše
žáky moc bavily trampolínky, běh přes žebříky a nejvíce se těšili na lanové aktivity. Lana, sítě, zipline pana
Balšána sklidily velký ohlas u sportovců i přihlížejících.
Dokonce zazněl i požadavek, aby zde byly nainstalovány celoročně. Neméně velký úspěch sklidily ringo
a badminton v tělocvičně.
Školu vyzdobili žáci i učitelé svými třídními projekty, cílenými k oslavě minulého i současného života
školy: přáníčka škole a narozeninový dort s fotkami,
časová osa zachycující hlavní události školy za uplynulých 70 let, zobrazení budovy školy s myšlenkami
žáků a jejich fotkami, projekce školní zahrady, prostorový model návrhu školy dle představ dětí, mé
oblíbené jídlo ve školní jídelně, aktivity, které mě baví
v tělocviku, místa, která mají děti nejradě ji na školní
zahradě, prezentace mezinárodních projektů a žákovského parlamentu. V přízemí školy byly pro hosty
připraveny výtvarné dílničky s podzimní tématikou,
logické skládačky a kreslení do obrazové mřížky.
Návštěvníci využili venkovní občerstvení připravené
našimi milými spolupracovníky a partnery z řad SRPŠ
a místních hasičů zastoupených panem Zichou a Dolanským, paní Ďulákovou, Večeřovou, Švábíkovou, Macháňovou a Kořénkovou. Velké díky patří také manželům Červenkovým a dalším příznivcům a sponzorům,
kteří jakkoliv podpořili zdařilou realizaci školní oslavy.
Ke slavnostní náladě přispěla cimbálová muzika
Cyril. Krásné tóny lidové písně rozezněly aulu v podvečerních hodinách a byly důstojnou tečkou celého
dne.
Věříme, že všichni, kteří se s námi přišli podělit
o velkou radost z toho, že naše škola je, je krásná
a bude pořád krásnější, odcházeli s pocity hezky prožitého odpoledne, s osvěženými vzpomínkami a dobrým pocitem z toho, kam škola v jejich obci směřuje.
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Školní rok se v ZUŠ Morava naplno rozběhl a učitelé i žáci se již podíleli
na několika veřejných akcích. Významný pro nás byl například Den hudby
v rámci Dnů města Fryšták, kde se představilo i nově vzniklé loutkové divadlo. V nejbližší době nás čeká Podzimní koncert, který se uskuteční 5. listopadu 2019 v 17:00 hod. v Baťově vile ve Zlíně. O pestrost hudebních barev
se postará harfa, akordeon, klavír, housle, saxofon, sólový i sborový zpěv,
dechové trio i žesťový soubor. Touto formou vás všechny srdečně zveme!
I v letošním školním roce navážeme na úspěšný Ples škol ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí a ZUŠ Morava. Bude se konat 8. února 2020 a včas vás
budeme informovat o dalších podrobnostech. Ač jsou naše řady už naplněné téměř do posledního místečka, což nás velmi těší, ještě je možnost
přihlásit se do výuky hry na housle a postupně směřovat do cimbálové
muziky, kterou se nám snad v budoucnu také podaří vybudovat. Přejeme
všem krásné podzimní dny naplněné hudbou. Jitka Rafajová

Základní umělecká škola Morava,s.r.o.; www.zusmoravazlin.cz; Facebook: ZUŠ MORAVA – Želechovice n. Dř.
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ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA
mi údaji, jako např. četností výjezdů, počtem ošetřených pacientů, zastoupením
jednotlivých druhů onemocnění či četností tísňového volání. Jak správně volat
na linku 155 v případě ohrožení života

Český červený kříž MS Želechovice
nad Dřevnicí pokračuje v pořádání svých
zdravotních přenášek, tak jak si předsevzal. Proto nás dne 22. 10. 2019 navštívil MUDr. Tomáš Novotný, vedoucí lékař
Zdravotnické záchranné služby ve Zlíně.
Požádali jsme ho, aby si připravil přednášku na téma akutní neúrazové stavy.
Jeho prezentace byla připravena velmi
zajímavě, doplněna o spoustou fotografií. A co si pod tímto tématem představit? Nejprve nás seznámil s fungováním
záchranné služby, rozložením stanovišť
v rámci Zlínského kraje. Dále statistický-

a náhlých poruch zdraví a vyvarovat se
tak možným chybám. V případě bolestí
na hrudi, jak je správně popsat pro lepší diagnostiku, jaké jsou rizikové faktory
a následně jak probíhá léčba pacienta.
Stejně tak u stavů dušnosti a cévní mozkové příhody. Jaká je jejich etiologie,
hlavní příznaky a opět informace, co
se týká další léčby, podle dané diagnózy, případně převoz na specializovaná
pracoviště. Na konkrétních případech
poukázal pokrok v medicínské oblasti a úspěch pacienta na vyléčení, délku
léčby a zařazení do běžného života dnes
a před lety. např.
dnes u infarktu

myokardu je 90% úspěšnost přežití, při
včasné lékařské pomoci.
Domnívám se, že o přednášku byl
zájem. Důkazem toho byla skoro naplněná zasedací místnost. Věřím, že kdo
přišel na přednášku a strávil tady s námi
příjemné 2 hodiny, odcházel obohacen.
Pan doktor Tomáš Novotný nám podal
spoustu cenných informací o našem
zdraví, jak to v lidském těle funguje a jak
se naopak chová, když nastane problém.
Ještě jednou velké díky za precizně připravenou a poutavě prezentovanou
přednášku.
Poděkování
Český červený kříž MS Želechovice
nad Dřevnicí děkuje Obecnímu úřadu
tamtéž za zprostředkování vstupenek
do Městského divadla ve Zlíně, pro naše
aktivní členy seniory, na představení
„Pan Kaplan má třídu stále rád“. Přeji
všem pěkný kulturní zážitek.
Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK,
Želechovice n/Dř.
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HASIČI ŽELECHOVICE

MLADÍ HASIČI
První sobota v září patřila soutěži mladých hasičů v Ludkovicích. I přes nepříznivé počasí a oslabení týmu jsme se
nenechali odradit a vydali se soutěžit v 6 členech. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že startovní pořadí určuje doba
příjezdu, a tak nám nezbylo nic jiného, než počkat, až ostatní týmy předvedou své pokusy. Konečně jsme se dostali
na řadu, malá chybka na rozdělovači nás stála pár drahocenných sekund, a tak jsme si o poháru mohli nechat jen
zdát. Nutno však podotknout, že v 6 členech jsme předvedli
slušný výkon.
V sobotu 21. září jsme vyrazili se dvěma družstvy mladých hasičů na pohárovou soutěž do Ubla. Nejdříve šli
na řadu starší žáci, kterým se útok povedl za 16:25 s, a dlouho si drželi druhé místo. Co čert nechtěl, předběhly náš tým
družstva z Valašské Polanky a Hrobic, a tak naši starší žáci
skončili na nepopulární bramborové pozici. Družstvo mladších mělo od začátku trable. Nejdříve se nepodařil nastartovat stroj, naštěstí nám však domácí družstvo zapůjčilo jejich
mašinu, jenomže při útoku se nepovedlo spojit včas hadici
B s rozdělovačem. I přes peripetie se útok podařil dokončit.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
SOUTĚŽE TFA
Kromě soutěží v požárním útoku se 2 naši členové, sestra Ivana Hrazdirová a bratr Patrik Coufalík, letos zúčastnili
soutěží TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Jak již název napovídá, má tento typ soutěží počátky
v USA někdy kolem roku 1990. Původně se jednalo o test
nových dýchacích přístrojů přímo v akci, mělo jít tedy o simulaci běžné hasičské činnosti. Nebyli by to ovšem hasiči,
kteří z obyčejného testu udělali soutěž. Jen pro představu

závodník v zásahovém
obleku, přilbě, těžké
obuvi a s dýchacím
přístrojem roztahuje
a smotává hadice, zápasí s kladivem, figurínou, pneumatikou či
jinou zátěží, překonává
3m vysokou bariéru,
dále vytahuje zátěž
na určitou konstrukci a na závěr nechybí
výstup do 10,15 či 20
podlaží. Každá soutěž
samozřejmě má svá
specifika a modifikace.
Tyto soutěže zocelují
jedince nejen fyzicky,
ale i psychicky.
Poprvé reprezentovali náš sbor 22. června
na soutěží TFA Železný hasič vizovických vrchů, kterou pořádal SDH Loučka. Poté se zúčastnili 12. července noční TFA
ve Velkých Karlovicích (Iva Hrazdirová obsadila 5. místo z 9 závodnic, Patrik Coufalík 11. místo z 15 závodníků). A nechyběli
také 27. července na Salaši. Děkujeme oběma za reprezentaci
našeho sboru v těchto náročných soutěžích.
PRVNÍ HASIČSKÁ POUŤ
Nyní i VIII. okrsek, kterého
jsme součástí, se může pyšnit
tím, že má hasičskou pouť. Nápad
bratra Zichy se podařilo dotáhnout do zdárného konce, a tak
jsme na poslední sobotu v září
zorganizovali 1. ročník hasičské
pouti. Letos to připadlo symbolicky na Den české státnosti, což
je zároveň i svátkem sv. Václava.
Po půl jedenácté se všichni hosté
i několik místních občanů začalo scházet u Pomníku padlým,
u kterého stálo několik hasičů
v uniformách s prapory čestnou
stráž. Bylo zde nachystáno i menší občerstvení v podobě kávy, koláčků či domácí slivovice. V 10:45
slavnostně přivítali svými proslovy starosta VIII. okrsku bratr
Zicha i starosta obce pan Michal
Špendlík všechny zúčastněné.
Po položení věnce u pomníku
k uctění památky padlých z obou

světových válek jsme se začali řadit do průvodu a za doprovodu hudby jsme pochodovali ke kostelu sv. Petra a Pavla,
kde proběhla mše svatá. Po mši svaté následovalo hromadné focení a poté jsme se opět seřadili do průvodu a spolu
s muzikanty jsme odpochodovali na Střelnici, kde jsme se
občerstvili a dále pokračovali ve volné zábavě. Prvního ročníku se zúčastnilo celkem 6 sborů (Jaroslavice, Klečůvka,
Lípa, Lužkovice, Provodov, Želechovice a Želechovické Paseky) s 5 prapory. Děkujeme Obci Želechovice n/Dř. a pracovníkům obecního úřadu za spolupráci a podporu této velmi
kladně hodnocené akce.
Foto: Monika Geržová
HODY
V sobotu 19. října se konal již 14. ročník hodů u nás v obci.
Ráno jsme začali nastrojením berana. Jakmile se hudebníci
trochu rozehráli a sladili, vyrazili jsme do ulic. Kdo nevodil
berana, připravoval sál místní Sokolovny na večerní zábavu.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli finančním darem,
pohostili nás nebo navštívili večerní zábavu s kapelou Sára.
VÝJEZDY
Od července jsme měli celkem 3 výjezdy. V červenci to
bylo odstraňování spadlých stromů na silnicích v katastru
naší obce po větrné smršti, v srpnu pak čerpání vody ze
sklepů po přívalových deštích ve Zlíně a v srpnu to byl zásah
u dopravní nehody na hlavním tahu obcí.
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira
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HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY

PASECKÝ KOTLÍK 2019
Dne 7.9.2019 se uskutečnil v pořadí již pátý ročník
soutěže ve vaření guláše – Pasecký kotlík.
Letošního ročníku se zúčastnilo 10 soutěžních
týmů z Pasek, Želechovic a okolních obcí.
I přes nepřízeň počasí, které nás provázelo celý
den, soutěžícím nechyběla dobrá nálada a opět uvařili vynikající guláše.
Pro porotu i pro spoustu návštěvníků, které neodradilo ani nepříznivé počasí, nebylo jednoduché
rozhodnout, který guláš je nejlepší.
Celým dnem nás provázela, jako již tradičně, k
tanci i poslechu hudba v podání Leoše Botka.
Hodnocení odborné poroty - týmy:
1. MIX TÝM – Miroslav Salaj - Lípa a Radomír Vašíček
- Paseky
2. Na samotě u lesa – Tomáš Kováč – Lučenec a Zdenka Tlustáková – Paseky
3. Halík – Lenka Frýdlová – Paseky
Vítězem diváckého hlasování se stala Lenka Frýdlová.
Cenu za celkovou prezentaci stánku získal soutěžní tým „ U Nikole“ – Nikola Fajkusová a Hanka Červenková – Paseky
Poděkování patří organizačnímu týmu pod vedením Marka Koblihy, sponzorům a partnerům akce –
SDH Želechovice – Paseky, obec Želechovice, Epos
spol. s r.o., PK Servis Zlín, s.r.o., Plzeňský Prazdroj, p.
Karel Dobiáš, Masáže Martin Buryánek, ITC Zlín a.s.
Pavla Hanzlíková

MLADÍ HASIČI
Začátek školního roku je i ve znamení dalších
tradičních soutěží v požárních útocích pro mladé
hasiče. Jako první byla soutěž v Ludkovicích, kam
jsme jeli s oběma našimi družstvy. V konkurenci 18
družstev jsme u starších po zaváhání na rozdělovači
skončili na 6. místě a mladší po vydařeném útoku si
odvezli pěkné 3. místo. Další soutěž byla ve Vlachovicích, kde dorazilo 23 družstev. Na tuto soutěž jsme
jeli jen se staršími. Útok se vyvíjel dobře až po nakýblování vody do mašiny, která přestala tlačit vodu
a odsunula nás na 6. místo.
I přes problémy s mašinou jsme se vydali s družstvem starších na poslední soutěž do Ubla, kde se
sjelo za krásného slunného dne 40 družstev. V silné
konkurenci a drobném zaváhání jsme si odvezli opět
6. místo.
Závěr sezóny patří tradičně podzimnímu kolu
hry Plamen, který se konal v Lipině a soutěží se ve
dvou disciplínách. První je požární útok CTIF, kde
soutěží 9 členů a každý z nich má přesně stanovený
úkol, který musí splnit pokud možno bez trestných
bodů. Nám se podařil útok pouze s dvěma chybami
v čase celkového 8 místa z 20 družstev. Druhá disciplína je závod požárnické všestrannosti, kde na 3
kilometrovém úseku pro starší žáky je 6 stanovišť. Je

zde například střelba ze vzduchovky, přeručkování
zavěšeného lana, uzly a topografické značky. Naše
pětičlenné družstvo si věřilo na skvělý výsledek, ale
po odbočení z trati a vynechání dvou stanovišť jsme
nakonec nebyli hodnoceni.

Týden nato jsme na tréninku vyráběli pro misijní
jarmark různé svícny z břízy, anděly, skleněné svícny,
náramky a další věci, které jsme v neděli prodávali u
kostela spolu se scholou, skauty a místními farníky.
Výdělek z jarmarku šel pro děti z chudých a válkou
postižených oblastí na zdravotní a vzdělávací péči.

V sezóně 2019 jsme se celkově zúčastnili 16 pohárových soutěží, ze kterých jsme si odvezli 12 pohárů, další účast byla ve dvou okresních kolech hry
Plamen a v jedné uzlovací soutěži.
Sezónu hodnotím jako velmi úspěšnou, a to nejen
z úspěchů na soutěžích, ale i z docházky na tréninky a kamarádské atmosféry v družstvech. Věřím, že
i zimní příprava, která většinou probíhá na sále naší
zbrojnice, se ponese ve stejném duchu jako letní příprava. Rád bych, aby nadšení a radost z tohoto sportu mladým vydrželo co nejdéle.
Robert Chmela
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

POVĚST O VERUNCE, KTERÁ VSTALA Z MRTVÝCH NA ŽELECHOVSKÉM HŘBITOVĚ
Pro každého, kdo se zajímá o minulost naší obce, jistě nejsou zajímavá
pouze potvrzená historická fakta, ale
rád se začte či zaposlouchá i do vzpomínek starých pamětníků a zaujmou ho
i pověsti z našeho kraje. Jednou z nich
je i ta „o Verunce“, kterou zaznamenal
provodovský farář P. František Müller
ve svém díle Báje a pověsti z kraje mezi
Starým a Novým Světlovem a z Vizovických hor. Zapsal ji v roce 1950 podle
vyprávění devadesátileté Terezie Navrátilové, vdovy po hostinském na Malenisku, která slýchávala tuto strašidelnou pověst od své babičky Terezie
Bobálové z Lužkovic. Zaposlouchejme
se do ní tedy i my, snad se to v dávných
dobách skutečně událo. Kdo ví?
V Lužkovicích žili bohatí manželé.
Celý svůj majetek odkázali svojej jedinéj
céři Verunce. Měla sa právě vdávat. Deň
před svadbú dostala chuť na tvarohové
vdolečky. Ty měla moc ráda. A svadební
koláče plné másla a tvarohu, chutnajú
najvěcéj. Verunka vběhla do komory, plnéj vonícího pečiva. Ale stalo sa neščestí.
Zaskočíl Verunce kus tvarožáku v krku.
Dech sa jí zarazil, zadusila sa. Dyž pozděj
vešla do komory kuchařka, div leknutím
neomdlela. Začala křičet, jakdyby hořelo.
Ve chvílce byly celé Lužkovice na nohách.
Zadušenú nevěstu vynésly z komory
na čerstvý vzduch a začali ju křísit. Ale
všecko bylo už marné. Doopravdy šak Verunka mrtvá nebyla. Tedová doktoré mrtvé neprohlédali. A tož místo pro ženicha
poslali pro truhlu. Místo slavnéj svadby
chystali smutný pohřeb. Kamarádky oblékly Verunku do svadebních šatů, družičky vyzdobily truhlu růžama. Na ruku
dal milý svojéj nevěstě svadební prsteň
a na krk zavěsila neščastná matka svojéj
milovanéj céři zlatý křížek od kmotřenky.
Potom přišél hrobař. Bývalo to préj zvykem. Mosél změřit truhlu, aby věděl, jak
veliký hrob má vykopat. Očima kúlál, dyž
viděl u mrtvéj zlato. Myslél si: To je škoda
dat do zemi. To bych tak potřebovál …
Třetího dňa byl v Lužkovicích pohřeb.
Tak slavného tu eště nikdo neviděl. A dyž
v Želechovicích púščali mládenci mladičkú nevěstu v truhle do hrobu, plakali vše-

ci. Enem hrobařovi nebylo vidět v očách
slzy. Neměl moc lásky k nebožtíkom.
Dělál svoju prácu po řemeslnicku. A včíl
ležalo mu v hlavě zlato, skované u nebožky v truhle. Všeci sa modlili za mrtvů,
ale on si potichu povídal: „To je škoda dat
do zemi, veliká škoda …“ Dyž po pohřebě odcházali lidé z kerchova, vzál hrobař
lopatu a pustil sa do práce. Na truhlu hodil enom málo hliny. Prácu nedokončíl.
V noci dyž už všeci spali, šél na kerchov
a vlézl po žebříčku potichu do hrobu. Nebál sa mrtvéj ani trochu. Ani černá tma
ho před půlnocú neděsila, ani pach hrobu necítil. „To zlato mosím mět“ křičalo
v něm hříšné svědomí. „Zlato za každú
cenu!“ A s krompáčem a lopatú v ruce
pustíl sa do hanebnéj práce. Odhrnúl
hlinu, vypáčil víko truhle a už býl u mrtvéj. Ohmatál zlodějskýma rukama křížek
na krku, nadzvihl mrtvéj hlavu a chtěl jí
řeťázek přetáhnút přes hlavu. Ale nejak
mu to nešlo. Chytl proto mrtvú pod krk
a řeťázek jí utrhl. Zdálo sa mu v téj chvíli,
že sa mrtvá pohnula. Otrlého hrobařa to
šak nijak nepoděsilo. Měl radosť, že má
zlato v hrsti. Jeho zlodějské ruky našly
aj prstýnek. Ale ten nemohl nijak mrtvéj
stáhnút z opuchlého prstu. Víte co ten
barbar želechovský udělál? Vytáhl nůž,
aby jí prst uřezál. Ale dyž tupý nůž zařezál do mrtvéj Verunky, Verunka v rakvi
ožila a bolesťú vykříkla: „Ach!!!“ Hrobař
ostál celý bez sebe. Vypadl mu z ruky nůž
a aj to, co patřilo mrtvéj. Brzo sa šak zpamatovál a hép z hroba ven. A už uháňal
z kerchova dom.
Okradená nevěsta poznala, že leží
v hrobě. Hrúzú jí stávaly vlasy na hlavě.
„Co sa enom se mňú stalo? Šak přeca
sem měla mět svadbu … a já tady ležím
v truhle…“ Prubovala kolem sebe rukama a poznala, že leží v hrobě. „Za živa
pochovaná!“ vykřikla neščastnica a dala
sa do plaču. Chtěla křičat, o pomoc volat,
ale byla tak vysílená, že ani to nedovedla.
Měla ščestí, že její hrob býl otevřený. Pomály a s velikú námahú stávala v truhle.
Po žebříčku sa dostala sčastně z hrobu.
Jak duch, v bílém svadebním závoji, opúsčala mrtvé a šla za živýma. Ešče dobře, že cestú nikoho nepotkala. S vypětím

včeckých sil dostala sa Verunka do dvora
statku, v kerém žila aj „umřela“. Hodiny
v izbě bily právě dvanást. Zastavila sa
u okna. Nahlédla dovnitřku. Na stole hořelo malé světélko. Na posteli seděla maminka a plakala.„Maminko, slyšíte? Maminko!“ „Kdo je tam?“ ptá sa matka. „Já,
otevřete!“ volala Verunka na dvoře. Matka poznala po hlasu svoju céru. Zděšeně
obrátila oči k oknu a bolestně vzdychla:
„Bože, děvča, ostaň tam, kde ťa hrobař
zakopál…“ Snáď Verunku čekala. Proto
ani nespala. Říkávalo sa za starých časú,
že mrtvý, dyž nad ním lidé moc naříkajú,
přijde sa esče jednúc podívat tam, kde žíl
a umřél. „Ano, to bude duch mrtvéj Verunky“, vzdychla matka ustrašeno a plakala esče věcéj. „Ale maminko, maminečko moja, nezaháňajte mňa! Já nechcu
ležat v hrobě, šak já su živá!“ Polekaná
matka obudila svojého muža. S velikým
strachem šli obá otevřít. Opravdu, byla
tam Verunka. Přišla dom živá! Pustili ju
do izby a s velkú radosťú přivítali. O jednu věc prosila svoje rodiče. Aby jí uvázali
prst na levéj ruce, že jí krvácá. A eště jím
ani nevysvětlila, co sa s ňú v hrobě stalo, eště si ani dobře neuvědomila, jak je
to enom možné, že sa v hrobě probudila
a z něho sa ven dostala, už vletěl do světnice hrobař, celý ustrašený. Klekl si před
Verunku na zem a prosil: „Pro Boha svatého, odpusťte mně to. Já už to nikdy neudělám…“ Ke všeckému sa přiznál a prosíl, aby to nikomu nepovídali, co udělál.
Rádi mu odpustili a zlodějovi eště děkovali, že Verunku zachránil. Příštího
dňa byla v želechovském kostele svadba
a muzika v hospodě hrála tak dlúho, až
sa všeci vytancovali.

Pavel HURTA

Použitá literatura:
MÜLLER, F.: Báje a pověsti z kraje mezi
Starým a Novým Světlovem a z Vizovických hor, Atelier IM Luhačovice, 2004.
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2019
Anna Bližňáková
Františka Čechmánková
Dana Trefilová
Vlasta Malaníková
Ludmila Šteflová
Milan Pantálek

93 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let

František Zicha
Mária Žilková
Jarmila Hašpicová
Josef Ronza
Alois Čuřík
Jan Červinka

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

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

AKCE V OBCI
1.11.2019

svoz papíru

obec

2.11.2019

8:00-11:00

svoz mobilního odpadu i nebezpečného

obec, Paseky u Eposu

8.11.2019

17:00

POCHOD BROUČKŮ – sraz u Jednoty

obec

svoz plastů

obec

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce

oú

11.11.2019
20.11.2019

15:00

30.11.2019

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

1.12.2019

15:00

3.-4.12.2019
7.12.2019

14:00

9.12.2019
13.12.2019

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

15:30

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

sokolovna

sběr starého papíru ve škole

škola

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA PASEKÁCH
svoz plastů

obec

PÁTEČNÍ KOLEDOVÁNÍ ve škole

zš

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

15. 6.
20. 4.

15. 6.

2. 11.
7. 9.

2. 11.
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