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před
sedmdesáti
lety
započala
v
Československu
násilná
kolektivizace
zemědělství a vlastně i celého venkova
komunisty. Zákonem o JZD, který přijalo Národní
shromáždění 23.2.1949, byly vytvořeny podmínky
k likvidaci soukromého zemědělství a to velmi
nevybíravými způsoby. Významnou překážkou
ovládnutí venkova komunisty se stali sedláci,
kteří měli nadmíru pevný vztah k půdě, kterou
v mnoha případech rodiny obdělávaly po staletí.
Nebudu rozebírat zločinné metody používané
tehdejším komunistickým vedením, avšak nutné
je uvědomit si důsledky, které kolektivizace
přinesla a bohužel přetrvávají dodnes. Došlo
k
násilnému
rozvrácení
hospodářských
a společenských vazeb na venkově a těžkému
poškození zemědělského odvětví jako celku.
Proč je třeba temnou dobu 50tých let 20. stol.
zmínit nyní? Jednak z povinnosti a úcty k obětem
tohoto barbarství, ale především proto, že dnešní
hospodaření na zemědělské půdě se velmi
podobá tomu, co bylo zavedeno právě před
sedmdesáti lety. Zemědělství se stalo novým
byznysem pro agrobarony bez vztahu k půdě
a krajině. Nadměrné používání podpůrných
chemických prostředků si vybírá daň v podobě
vymírání hmyzu a ptactva, vyčerpané půdy
a otrávených podzemních vod. Velké hospodářské
celky nedokáží odolat půdní erozi, země je
zamořena pesticidy, bez použití chemie by byly
výnosy zemědělské produkce velmi nízké. Dnešní
způsob využívání půdy nemá s hospodařením
mnoho společného, spíše jde o podnikání, kdy
se bezohledně drancuje jeden základní zdroj
obživy lidstva, zemědělská půda. Nevhodné
složení plodin, pěstebních postupů a používání
těžké techniky decimuje půdu, nadměrně odvádí
vodu z krajiny a plodinám se musí pomáhat
chemickou náhražkou. Více než co jiného, dnes

určují rostlinnou skladbu dotace a okamžitý zisk.
Chápu, že dnešní doba nepřeje malým farmářům
a že spousta lidí už si zvykla, že zemědělské
produkty a potraviny se nejlépe „vypěstují“
v supermarketu ve slevě.
Bohužel, pokud se nezmění myšlení lidí a budou
tento systém drancování půdy podporovat, ať už
svým spotřebitelským chováním či podporou
politických agrobyznysových stran, které vytváří
systém dotací, odkážeme dalším generacím
skutečně spálenou zemi. Možná, že se při čtení
tohoto úvodníku bedete ptát, proč tolik povyku
kvůli nějaké hlíně, která akorát tak špiní boty?
Je na čase zahájit společnou diskusi o dalším
směřování hospodaření v katastru naší obce.
V novém zastupitelstvu obce začal pracovat výbor
pro rozvoj obce a právě zemědělství a využívání
zdrojů v obci je jednou z nejdůležitějších oblastí,
které se bude věnovat. Věřím, že během letošního
roku připravíme plán udržitelného hospodaření
a návratu k přirozenému využívání půdy.
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.

STATISTIKA OBYVATEL U NÁS V OBCI
Stav obyvatel k 1. lednu 2019:

1872 osob trvale bydlících z toho 926 mužů a 946 žen. Počet cizinců 29, z toho muži
18 a ženy 11. V roce 2018 bylo k trvalému pobytu u nás v obci přihlášeno 39 osob,
odhlášeno z trvalého pobytu bylo 33 osob, narodilo se 19 dětí, zemřelo 19 osob.

Vydává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 11. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou, toto číslo vychází 28. 2. 2019
DTP: Miroslav Tišer; Tisk: HART Press Otrokovice, náklad 800 ks; Evidenční číslo: MK ČR 19801
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků, publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ Želechovice nad Dřevnicí. Uveřejněné fotografie jsou otištěny se
souhlasem autora článku anebo pod licencí Creative Commons.
Redakční rada: Bc. Michal Špendlík, starosta; Vlastislav Švrček, místostarosta; Jitka Klásková, referentka
Kontaktní údaje: telefon: 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.net
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usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Želechovice nad Dřevnicí

Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijalo na svém 2. veřejném zasedání dne 23. 1.
2019 následující usnesení:

Usnesení 1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo
program 2. veřejného zasedání.
Usnesení 2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Ing. Jaromíra Janoše a Václava Garguláka a zapisovatelem Jitku
Kláskovou.
Usnesení 3./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti
obecního úřadu od 1. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 7/2018.
Usnesení 5./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č.
1/2019 dle přílohy č. 4 zápisu.
Usnesení 6./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo časový plán kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok 2019, plány tvoří
přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 7./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Předávací protokol č. 1 mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí a Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí, p. o., který vymezuje hodnotu
majetku MŠ hospodaření k 31.08.2018 a pověřilo starostu podpisem protokolu.
Usnesení 8./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí zrušilo část usnesení zastupitelstva
obce Želechovice nad Dřevnicí č. 9.2./22ZO/2018 ze
dne 29.5.2018 ve znění „nový název organizace bude
Základní a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí,
p. o.“ a schválilo nový název organizace Základní škola
a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace.
Usnesení 9./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo bezúplatné nabytí pozemků p. č. 653, 892/2, 892/5, 1372/9, 2236/13, 2236/15,
2236/16, 2300/11, 2300/12 a 153 v k. ú. Želechovice
ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce z důvodu veřejného zájmu.
Usnesení 10./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo povolení průjezdu rychlostní zkoušky 49. Barum Czech Rally Zlín, automobilové
soutěže Mistrovství republiky ve dnech 16.-18.08.2019
obcí Želechovice nad Dřevnicí, vzalo na vědomí příspěvek organizátorů akce obci na opravy komunikací
a případné škody na komunikacích ve výši 20 000 Kč.
Zastupitelstvo obce zároveň požádalo organizátory
o zajištění vyšší míry zabezpečení akce a posílení pořadatelské služby, zejména v obydlených úsecích obce.
Usnesení 11./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo poskytnutí dotace na vybudování ČOV ve výši 50% skutečných nákladů, max.
20 000 Kč a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx
xxx, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 12.1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo provedení poptávkového řízení na akci „Výkup dříví 2019 z majetku obce
Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 12.2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo cenovou nabídku
na administraci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výkup dříví 2019 z majetku obce Želechovice nad
Dřevnicí“ od Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 7 000 Kč.
Usnesení 13.1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy č.
1/2019 o zavedení, provozování a koordinaci Motivač-

ního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Hanou Burianovou, Vrchní 6, Velké Němčice, IČ 07808551,
smlouva tvoří přílohu zápisu č. 12.
Usnesení 13.2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy
o zpracování osobních údajů na zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému
pro odpadové hospodářství, podle níž se zpracovatel
zavázal poskytovat správci služby spočívající v zavedení, provozování a koordinaci MESOH, jehož součástí
je vedení uživatelských odpadových účtů, výpočet
poplatku za provoz systému nakládání s komunálním
odpadem pro jednotlivé poplatníky mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4, května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Hanou Burianovou, Vrchní
6, Velké Němčice, IČ 07808551. Smlouva tvoří přílohu
zápisu č. 13.
Usnesení 13.3./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje Směrnici č. 1/2019
k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství v obci, směrnice tvoří přílohu zápisu č. 14.
Usnesení 14./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí:
a) projednalo
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí
v uplynulém období 2012 – 2018
b) schválilo v souladu s ust. § 55 odst. 1 a ve spojení
s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí v uplynulém období 2012 – 2018.
c) schválilo pořízení nového Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí dle ust. § 44 písm. a) stavebního
zákona
d) pověřilo pana Bc. Vlastislava Švrčka, místostarostu
obce,
ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělení
prostorového plánování, středisko územního plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f ) ve spojení s §
47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst.
4 stavebního zákona, a to po dobu celého volebního
období
e) ukložilo starostovi obce požádat Magistrát města
Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko
územního plánování o pořízení nového územního
plánu
f ) stanovilo v souladu s ust. § 56 stavebního zákona
prodloužení lhůty, která je považována za průtahy při
pořizování změny územního plánu, na 3 roky.
Usnesení 15./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí návrh na změnu
předávání finanční částky v rámci obřadu „Vítání občánků“ v Želechovicích nad Dřevnicí při příležitosti
slavnostního uvítání do života.
Usnesení 16.1.1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/17 orná půda o vým.
951m2 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 xxx za cenu 1.150.710 Kč vč. DPH.
Usnesení 16.1.2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Zástavní
smlouvy mezi obcí Želechovice na Dřevnicí 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 jako
zástavcem a vlastníkem předmětu zástavy tj. pozemku
p. č. 457/17 orná půda o vým. 951m2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí a Komerční bankou, a. s. se sídlem
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 IČ 45317054, jako zá-

stavním xxx xxx, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k předmětu zástavy, za účelem zajištění dluhu tj. úhrady části sjednané kupní ceny prodávajícímu
- obci Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 16.2.1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/15 orná půda o vým.
854m2 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 xxx za cenu 1.033.340 Kč vč. DPH.
Usnesení 16.2.2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření zástavní
smlouvy mezi obcí Želechovice na Dřevnicí 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 jako
zástavcem a vlastníkem předmětu zástavy tj. pozemku
p. č. 457/15 orná půda o vým. 854m2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí a Českou spořitelnou, a. s. se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782,
jako zástavním věřitelem a úvěrující bankou kupujících xxx xxx, jejímž předmětem je zřízení zástavního
práva k předmětu zástavy, za účelem zajištění dluhu tj.
úhrady části sjednané kupní ceny prodávajícímu - obci
Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 16.3.1./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/20 orná půda o vým.
870m2 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 xxx za cenu 1.052.700 Kč vč. DPH.
Usnesení 16.3.2./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření zástavní
smlouvy mezi obcí Želechovice na Dřevnicí 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
jako zástavcem a vlastníkem předmětu zástavy tj.
pozemku p. č. 457/20 orná půda o vým. 870m2 v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí a Českomoravská stavební
spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha
10, IČ 49241397, jako zástavním věřitelem a úvěrující
bankou kupujících xxx xxx, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k předmětu zástavy, za účelem
zajištění dluhu tj. úhrady části sjednané kupní ceny
prodávajícímu - obci Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 16.4./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/18 orná půda o vým.
1032m2 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 xxx za cenu 1.248.720 Kč
vč. DPH.
Usnesení 16.5./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/14 orná půda o vým.
983m2 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 xxx za cenu 1.189.430 Kč vč. DPH.
Usnesení 16.6./2ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 457/17 orná půda o vým.
951m2 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 xxx za cenu 1.172.490 Kč vč. DPH.
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usnesení ze zasedání rady obce
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 3. zasedání dne 17. 12. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 3. schůze.
Usnesení 2./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Střednědobý výhled rozpočtu
2020 a 2021 pro Základní školu a Mateřskou školu
Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizaci.
Usnesení 3./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace pro rok 2019.
Usnesení 4.1./3RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila odměnu ředitelce Základní
školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace, dle přílohy zápisu č. 4.
Usnesení 4.2./3RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila odměnu ředitelce Mateřské
školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace, dle přílohy zápisu č. 5.
Usnesení 5./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí souhlasila v souvislosti s realizováním projektu „Modernizace odborných učeben“ s provedením technického zhodnocení na majetku ve vlastnictví obce Želechovice nad Dřevnicí budovy ZŠ
Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 336, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, p. č. 869 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí – odborné učebny, odborné kabinety, výtah/ včetně podmínky zachování výstupu
projektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
Usnesení 6./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku skleněné stříšky nad vchod do Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. u „J. A. P.“
spol. s r. o., Nivky č. p. 67, 750 02 Přerov, IČ 43541763
za cenu 41 883 Kč bez DPH.
Usnesení 7./3RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala možnost nabytí pozemků
p. č. 653, 892/2, 892/5, 1372/9, 2236/13, 2236/15,
2236/16, 2300/11, 2300/12 a 153 ve vlastnictví ČR
do vlastnictví obce a doporučuje zastupitelstvu
obce schválení jejich nabytí, toto bude projednáno
na nejbližším zasedání 23.1.2019.
Usnesení 8./3RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 2300/1 k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 jako vlastníkem pozemku a xxx xxx, jako
stavebníky plynové, kanalizační a nn přípojky k novému rodinnému domu na pozemcích p. č. 2333/3
a 2333/9 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu
ve výši 500 Kč.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 4. zasedání dne 7. 1. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 4. schůze.
Usnesení 2./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018,
dle přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 3.1./4RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schvaluje Školnímu sportovnímu klubu
při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice

nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce
„Okrskové kolo a okresní kolo ve florbalu mladších
žáků, akce se konají 16.01.2019 a 23.01.2019 ve výši
5 000 Kč.
Usnesení 3.2./4RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schvaluje Školnímu sportovnímu klubu
při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce
„Rakeťák“, ta se koná 12.01.2019 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 4./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schvaluje poskytnutí finančního daru pro ABAPO osobní asistence, Divadelní
3242, 760 01 Zlín, IČ 02672910 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 5./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schvaluje vyčlenění částky 17 000 Kč na pokrytí nákladů na konání akce V. Obecní ples, která se
koná dne 2. 2. 2019.
Usnesení 6./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednalo cenovou nabídku a schvaluje
objednávku autobusového přístřešku u mmcité1 a.s.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864 za cenu
138 101 Kč vč DPH.
Usnesení 7./4RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schvaluje uzavření smlouvu o pronájmu bytové jednotky v domě čp. 405 mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx xxx za cenu 4 000 Kč/
měsíčně bez nákladů na energie na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 5. zasedání dne 21. 1. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 5. schůze.
Usnesení 2./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku doplnění přívodu VO před budovou Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace u UV Servisní, s.r.o., Lípa
268, 763 11 IČ 29303150 za cenu 23 485 Kč vč. DPH.
Usnesení
3./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.:
1030049529/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 200/1 a 200/6, v k.
ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, p. Košut, kabel. přípojka 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 4./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila záměr povolení kácení dřevin
mimo les na pozemku p. č. 869 - 7 kusů topolů,
na pozemku p. č. 711/1 - 2 kusy ořech a 1 kus třešeň
vše v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, v době vegetačního klidu.
Usnesení 5./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost a schválila konání akce –
MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2019 na katastru obce
Želechovice nad Dřevnicí v termínu 01.06.2019,
případně v náhradním termínu 08.06.2019, nebo
22.06.2019.
Usnesení 6./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Oblastnímu spolku ČČK Zlín poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřev-

nicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a Oblastním spolkem ČČK Zlín, Potoky
3314, 760 01 Zlín, IČ 00426326 na pořádání jednorázové akce „Veřejná výroční schůze MS ČČK Želechovice nad Dřevnicí“, termín konání akce 22.02.2019
ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 7./5RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č.
457/2 a p. č. 430/4 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
v rámci realizace stavby pod označením ,,16010050077 VPIC Želechovice nad Dřevnicí_ZTV“ mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., sídlo:
Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov 130 00, IČ: 04084063
a obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč.
Usnesení 8./5RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala doplněnou cenovou nabídku a schválila objednávku skleněné stříšky včetně
okapničky nad vchod do Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace u „J. A. P.“
spol. s r. o., Nivky č. p. 67, 750 02 Přerov, IČ 43541763
za cenu 45 519 Kč bez DPH.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 6. zasedání dne 4. 2. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 6. schůze.
Usnesení 2./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí Rozsudek KS Brno č. j.
31A117/2017-127 a souhlasí s doporučením právního zástupce nepodávat kasační stížnost ve věci
zamítnuté žaloby obce Želechovice nad Dřevnicí,
podané proti rozhodnutí krajského úřadu ZK č. j.
KUZL 16051/2017 ve věci záměru stavby „Klempířské
dílny“ stavebníka PEGAS CONTAINER s. r. o.
Usnesení 3./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na vyhotovení architektonické studie stavebních úprav čp. 405 na ul. Podřevnická u Ing. arch.
Petra Zámečníka, Pod Hájem 342, 766 01 Valašské
Klobouky, IČ 65825713, za cenu 102 200 Kč.
Usnesení 4./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí výkres situace
úpravy veřejného prostranství ul. 4. května od Atelieru malých okružních křižovatek z Pardubic a požaduje upřesnit materiálovou skladbu navržených povrchů, dále požaduje ve výkresu dopracovat úpravu
zadního schodiště ke kostelu.
Usnesení 5./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala výsledek průzkumu pro objekt SO 08-16-01 Železniční propustek v km 16,677
od GeoTec GS, a. s. Praha a požadovala zachování
propustku a jeho napojení na vybudovanou novou
kanalizaci v místě propustku.
Usnesení 6./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT 014330032407/002 na pozemcích
p. č. 162/5, 174/4, 178/6, 2236/9, 2236/10, 2236/11,
2650/2, 2650/4, 2671/1, 2671/5 vše k. ú. Želechovice
nad Dřevnicí, zapsáno na LV 10001 Pro stavbu „Želechovice, příp. VN a T17 u pily“ a požadovala prověřit rozpor ve vedení trasy VN a dotčených pozemků
oproti původnímu požadavku z budoucí smlouvy
zřízení věcného břemene.
Usnesení 7.1./6RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Ing. Janem Zeťkem, Region, vydavatel, Zádveřice
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257, 763 12 Vizovice, IČ 18753701 za účelem spolupráce při ekonomickém zajištění knihy „Půlstoletí
na vsi“ ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 7.2./6RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Ing. Janem Zeťkem, Region, vydavatel, Zádveřice
257, 763 12 Vizovice, IČ 18753701 za účelem spolupráce při ekonomickém zajištění knihy „Pozdní sklizeň“ ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 8./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Rally Klub Paseky o.s. poskytnutí
dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a Rally klub Paseky o. s., Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou akci
„XII. Beseda se závodníky Rally 2019“, termín konání
akce 09.03.2019, ve výši 7 000 Kč.
Usnesení 9./6RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
na veřejnou zakázku na stavební práce „Maršovy
- chodníky a opěrné zdi“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ALPINE Bau CZ a. s., Jiráskova 613/13, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795, za nabídkovou cenu 5 179 374, 77 Kč bez DPH.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 7. zasedání dne 18. 2. 2019 následující
usnesení:
Usnesení 1./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 7. schůze.
Usnesení 2./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala Usnesení Okresního soudu ve Zlíně č. j. 26C 4/2019-35 a pověřila starostu obce jednáním s právním zástupcem ve věci návrhu na uložení
vhodného a přiměřeného opatření k odvrácení hrozící újmy a sepsáním požadovaného písemného vyjád-

ření za obec Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 3./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na prodej
dříví na stojato „Výkup dříví 2019 z majetku obce
Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
Jiří Skládal s.r.o., Polichno 124, 763 26 Luhačovice, IČ
04914775 za cenu 440 700 Kč bez DPH.
Usnesení 4./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí nabídku
na pojištění majetku a odpovědnosti od OK GROUP
a. s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, IČ 25561804.
Usnesení 5./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace a schválila objednávku
vypracování studie „Želechovice nad Dřevnicí – areál školní zahrady a sportoviště mezi ulicemi 4. května, Pod Stráží, Nad Školou“ za cenu 61 000 Kč, dále
vypracování dokumentace pro stavební povolení
„Želechovice nad Dřevnicí – předprostor ZŠ – trasa
pro pěší, doplnění mobiliáře a volnočasových prvků,
sadové úpravy“ za cenu 32 000 Kč a dokumentace
pro stavební povolení „Želechovice nad Dřevnicí
– Návrh řešení části školní zahrady pro praktickou
činnost v rámci výuky, oplocení“ za cenu 12 000 Kč
vše u Atelier KOSA s. r. o. Tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín,
IĆ: 07137 524.
Usnesení 6./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na geodetické práce a schválila objednávku u Ing. Miroslava Vítka, Machová 218, 763 01 Mysločovice, IČ 74532761
za cenu 7 900 Kč.
Usnesení 7./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost vlastníka pozemku p. č.
983/1 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí a schválila
provedení údržby dřevin a novou výsadbu dřevin
vhodných pro zpevnění svahu na pozemku p. č. 997
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 8./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost o finanční podporu subjektu Podané ruce osobní asistence, Zborovská 465,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596 a schválila poskytnutí finanční daru tomuto subjektu, dle stanove-
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ných pravidel, v celkové výši 20 000 Kč pro rok 2019.
Usnesení 9./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a ZO ČSV , o.
s., Základní organizace Zlín, evid číslo: 61220 na finanční příspěvek v roce 2019 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 10./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí dotace
a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Základní školou a Mateřskou školou Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 72038519 na jednorázovou akci „PLES ŠKOL“,
termín konání akce 09.02.2019, ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 11./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí dotace
a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH
Paseky, Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou akci „Dětský karneval na Pasekách“, termín konání akce 16.02.2019,
ve výši 4 000 Kč.
Usnesení 12./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu části
nebytových prostor v domě čp. 405 p. č. o výměře 15
m2 nacházející se v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 13./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy na provádění
deratizace v obci Želechovice nad Dřevnicí mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a DERATEX,
spol. s r. o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín Příluky, IČ
18810624 za provádění deratizace 2x ročně v jarních a podzimních měsících za celkovou roční cenu
35 000 Kč bez DPH, smlouva bude uzavřena do roku
2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení 14./7RO/2019: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku opravy poškozeného pozinkovaného zábradlí
na ul. Výpusta u Zámečnictví Miroslav Tržil, Česká 4751,
760 05 Zlín, IČ 15211568 za cenu 21 417 Kč vč. DPH.

PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z finančního ROZPOČTU OBCE V ROCE 2018
Z rozpočtu obce se každým rokem poskytuje na základě schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva nebo na základě schválených usnesení ze zasedání
rady obce Želechovice nad Dřevnicí, příspěvek na činnost s mládeží či na jednorázové akce pořádané místními spolky, a to především na práci s mládeží, kulturní
a sportovní akce na území naší obce apod. Dále obec poskytuje finanční dary na základě podaných žádostí od občanských sdružení, která se starají o naše zdravotně
handicapované spoluobčany nebo seniory. Viz přiložená tabulka.

SDH Želechovice
SDH Paseky
Školní sportovní klub při Základní škole Želechovice
Junák-svaz skautů a skautek ČR
Český červený kříž
Centrum pro rodinu Vizovice
Český svaz včelařů, o.s.
TJ SOKOL Želechovice nad Dřevnicí
SRPŠ při Základní škole Želechovice
FK Lužkovice-Želechovice
TJ SOKOL KOSTELEC-ZLÍN, z.s.
Robinsonky, o.s.
PODANÉ RUCE, o.s.

30 000 Kč
34 500 Kč
80 118 Kč
29 000 Kč
6 640 Kč
41 000 Kč
13 000 Kč
92 853 Kč
5 789 Kč
30 000 Kč
4 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč

RALLY KLUB Paseky o.s.
7 000 Kč
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
10 000 Kč
ABAPO s.r.o.
10 000 Kč
SARKANDER o.s.
18 000 Kč
Dům sociálních služeb Návojná,p.o.
2 000 Kč
HANDICAP ZLÍN
15 000 Kč
Linka bezpečí
1 000 Kč
Nadační fond PRAVDA O VODĚ
15 000 Kč
Základní škola Želechovice nad Dřevnicí 14 000 Kč
p.o.
STROP o.p.s.
3 000 Kč
ZO ČSOP Buchlovice
1 000 Kč
T.R.N.K.A., z.s.
6 000 Kč
CELKEM
491 900,00
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Co je nového?
PLÁN NEJBLIŽŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
V ROCE 2019
V letošním roce nás čeká několik stavebních akcí, které přispějí k lepšímu životu v naší obci a budou vyžadovat součinnost obyvatel dotčených stavbou.
První investiční akce - „Vodovod v ul.
Družstevníků“.
Bude se jednat se o nově zřízený vodovod v této ulici, z něhož bude napojena
řadová zástavba RD č. p. 488-497. Místo
napojení bude v křižovatce ulic Výpusta
a Družstevníků. Vodovodní řad bude veden podél místní komunikace. Z důvodu
zabránění překopů průjezdů a příchodů
k rodinným domům bude vodovodní řád
prováděn bezvýkopově řízeným protlakem.
Současně s touto akcí bude provedena
„Rekonstrukce kanalizace u bytovek“ č.
p. 654, 656, 658, 659. Zde se jedná o odvedení splaškových vod novým kanalizačním potrubím od bytových domů
a přepojení stávajících betonových přípojek, které budou nahrazeny potrubím
PVC. Zároveň dojde ke zrušení stávajícího septiku a kanalizace bude napojena
na centrální čištění, které pro odpadní
vody v obci zajišťuje ČOV v Malenovicích.
Na výše uvedené práce bylo vypsáno
výběrové řízení a následně vysoutěžena
provádějící firma – v tomto případě se
jedná o SMO Otrokovice, a.s.
Další investiční akcí je „Chodník Maršovy“
Zde dojde k pokračování již zřízeného
chodníku v ulici Výpusta směr Paseky.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku a opěrných zdí.V
tomto úseku do jde i k přeložce vodovodu a kanalizace bude kompletně vyměněna za novou.
Veřejnou zakázku vyhrála a stavební
práce provede firma Alpine Bau CZ, a.s.
Realizace těchto stavebních činností
jsou naplánovány již od.1.4.2019.
Vlastislav Švrček,
místostarosta obce
PROJEKT MAP II
Obec Želechovice nad Dřevnicí jako
zřizovatel základní a mateřské školy se
zapojuje do projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je
podporován z Evropských strukturálních
a investičních fondů prostřednictvím
Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Spolupracují v něm mateřské a základní školy ve Zlíně i v okolních

obcích, také základní umělecké školy
a střediska volného času. Cílem je vytvořit
ve Zlíně a okolí kvalitní vzdělávací systém,
který poskytne rovné příležitosti všem
dětem, zlepší atmosféru ve školách, podpoří lídry z řad učitelů a školy v získávání
finančních prostředků. Školy se zaměří
na čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické i jazykové vzdělávání
a na rozvoj potenciálu každého žáka.
V lednu proběhlo diskusní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání. Byla na něm
otevřena témata, která řeší odborníci
ve školství také v našem kraji: problematiku zdravotního a sociálního znevýhodnění, inkluze, předčasné odchody ze vzdělávání i rozvoj nadaných a talentovaných.
Pro veřejnost probíhá na Zlínském zámku od 2. února do 3. března v rámci tohoto
projektu IQ Play, festival chytrých hraček
a stavebnic, které rozvíjí kreativitu, myšlení i jemnou motoriku. Školní třídy mohou
získat jako odměnu za svoji aktivitu a spolupráci krásnou stavebnici.
V pátek 15. února se uskuteční v kul-

turním institutu Alternativa Miniveletrh
vzdělávacích pomůcek a volnočasových
aktivit. Pedagogičtí pracovníci ze základních a mateřských škol, studenti i široká
veřejnost zde najdou na jednom místě
pestrou nabídku moderních didaktických
pomůcek, učebnic či pracovních sešitů.
Od března začne činnost pracovních
skupin, ve kterých se budou scházet odborníci z oblasti školství, sociální práce,
financí a také rodiče. Budou se dále zabývat rovnými příležitostmi ve vzdělávání,
možnostmi inkluze, maximálního rozvoje potenciálu každého žáka a financováním škol.
V úterý 23. dubna 2019 se děti z Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí spolu s dětmi z dalších školek ze Zlína
a okolí chystají na vystoupení na Zlínském škrpálku do krásných prostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně.
Projekt je naplánován do listopadu
2021 a o jeho dalších aktivitách budeme
čtenáře průběžně informovat.
Svatava Kučíková

Projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Zlín II

je spolufinancován Evropskou Unií.

Podporujeme společné plánování a sdílení aktivit v území s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských
a základních školách a organizacích neformálního vzdělávání.
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Nakládání s odpady v Želechovicích
Zaplatíš, kolik nevytřídíš!

Milí spoluobčané,
Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba
udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech,
která předpokládá zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň
od roku 2024 nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé, že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem,
nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši
informaci, základ poplatku za ukládání využitelného
odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč za tunu,
přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až
na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadu.
Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se
zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci
v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit
optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento
systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí
a měst.

Co se změní?
Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů
a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem si domácnost označí čárovým kódem, zaměstnanci svozové firmy čtecím zařízením kód načtou a poté pytel
odvezou. Na základě této evidence bude mít obec
přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění
odpadů a na základě toho bude moci zapojeným
občanům ulevit z poplatku za odpady.

Sledovat budeme také obsloužené popelnice
na směsný odpad, abychom měli kontrolu nad
tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny
permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení

zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální
odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu
odpadů a transparentnějších plateb svozové firmě
za skutečně odvedenou práci.
Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci
každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží
každá domácnost společně s úvodními informacemi
během února 2019.
Všechny potřebné informace obdrží každá domácnost při platbě poplatků na obecním úřadě
v Želechovicích nad Dřevnicí nebo na webových
stránkách obce a v prvním čísle obecního zpravodaje v roce 2019 č. 1/2019. Pro další informace
můžete také kontaktovat provozovatele systému
na stránkách www.mojeodpadky.cz.
MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)
V OBCI ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Od roku 2024 má platit zákaz skládkování a cena
za uložení tuny odpadu má vzrůst až čtyřnásobně.
Proto jsme se rozhodli vylepšit nakládání s odpady
tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu,
za jehož skládkování je nutné platit a na druhé straně se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak
dostane zaplaceno naše obec.
Řešením je Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství. Jeho zavedením by se
mělo významně zvýšit množství recyklovatelného
materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu
pro průmyslovou výrobu. K efektivnějšímu třídění
odpadu by měl domácnosti motivovat formou slevy
na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit i na svých
peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím
zatěžují životní prostředí. Je přeci rozdíl, když má někdo každý týden dvě plné popelnice a k tomu jezdí
každou chvíli do sběrného dvora, a když někdo druhý naplní popelnici sotva z poloviny.
A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost
společně s tímto manuálem obdrží 12 ks čirých pytlů
a 12 ks žlutých pytlů na třídění odpadů (další pytle
na třídění odpadů si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě). Až budete mít pytle plné roztříděného odpadu, označíte je čárovým kódem a večer
před svozovým dnem (viz. harmonogram svozu) je
dáte před dům ke krajnici. Nálepky s čárovým kódem
jsou součástí tohoto manuálu. Zaměstnanci svozové
společnosti poté pytle sesbírají a dle správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné
EKO-body, na základě kterých se na konci roku stanoví sleva z poplatku za svoz odpadu v následujícím
roce. Připisování EKO-bodů domácnostem se bude
dít na základě čárového kódu nalepeného na pytli,
takže je opravdu nutné, aby byly pytle touto nálepkou označeny. Zároveň jsou zprovozněny webové
stránky www.mojeodpadky.cz , kde může každý
sledovat, kolik odpadu vytřídil, jakou odměnu/kolik
EKO-bodů za to získal. Přístupové údaje do odpadového účtu najdete v dolní části listu s čárovými
kódy.
Pozor! MESOH není jen o třídění odpadů, ale
pamatuje také na snižování produkce odpadů
v domácnostech, kde se hodnotí, kolik litrů nádob
a pytlů domácnost využije ke sběru odpadů. Samozřejmě čím méně, tím lépe, protože každý obsloužený litr se platí. Pro získání EKO-bodů/úlevy
na poplatku za snižování produkce odpadů je
třeba do odpadového dotazníku, ve svém odpa-

dovém účtu uvést způsoby, jakými domácnost
snižuje produkci odpadů. Dále také doporučujeme potvrdit Inventuru stanoviště*. V odpadovém
účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete pro
inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování
produkce odpadů, které občané uvádějí. Odpadový dotazník můžete vyplnit ve svém odpadovém
účtu na www.mojeodpadky.cz. Aby bylo možné
ocenit občany, kteří produkují minimální množství
odpadů, je třeba získat informace nejen o tříděném
odpadu, ale také i o tom zbytkovém netříděném.
Proto je třeba každou sběrnou nádobu označit
etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít
informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme
přesvědčeni, že nám tato data napoví, koho ocenit za nízkou produkci odpadů, kde je prostor pro
zlepšení. Dále tyto informace poslouží k posouzení,
zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké
ovoce. Nádoby na směsný komunální odpad budou označeny zaměstnanci obce během března/
dubna 2019. Na to, že budou nádoby označovány,
budou občané upozorněni obecním rozhlasem
a na webových stránkách obce. Svozy odpadů, při
kterých bude započato načítání čárových kódů,
budeme občanům rovněž dostatečně dopředu
oznamovat. Pravděpodobně k tomu dojde v měsíci červnu 2019 /jakmile budou vybrány poplatky a rozdány štítky/.
Pokud Vám nevyhovuje adresný sběr odpadů,
můžete svůj odpad odkládat ve sběrných místech.
Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný
systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy
a nedostatky. Jak však dokazuje příklad z ostatních
obcí a měst, tento způsob třídění odpadu se obci
i domácnostem vyplatí.
*Inventura stanoviště je seznam vše účastníků
(osob) systému na stanovišti (v domácnosti). Pro potvrzení správnosti těchto údajů je potřeba Inventuru
stanoviště potvrdit. Odpadový dotazník je soubor
několika otázek týkajících se nakládání s ostatními
druhy odpadu na daném stanovišti. Vyplněním dotazníku a až 5 způsobů snižování produkce odpadu
vám vznikne nárok na udělení EKO bodů BS. Obě
sekce naleznete ve svém odpadovém účtu.
Návod, jak třídit vybrané odpady
Plast, plast s nápojovými kartony

1. Do žlutého/čirého pytle třiďte veškeré plasty –
např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev
od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví,
poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když
budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše, co je
plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové
kartony (krabice od mléka, od džusu).
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Papír

Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat
a krabice sešlápněte.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 2,5
až 4,5 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových
dní najdete ve svém odpadovém účtu.
Větší plasty např. bedna na hrozny, které se nevejdou do pytle, postavte volně vedle pytle, polepte
čárovými kódy a oblast kolem čárového kódu dobře
označte, ať se nepřehlédne…

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm
a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem. Balík doneste do Základní školy v Želechovicích nad
Dřevnicí v době konání sběru papíru.
Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.

A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky,
cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak…
1. Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly
od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií,
sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky
atd.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5
až 10 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku
s čárovým kódem.
3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových
dní najdete ve svém odpadovém účtu.

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy,
knihy, sešity …), tak…
1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny
do balíku a k úvazku připevněte visačku s čárovým
kódem.
2. Balík doneste do Základní školy v době konání
sběru papíru.

2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.
Video návod, jak správně označit pytel visačkou
s čárovým kódem, spustíte prostřednictvím tohoto
odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou
Děkujeme, že třídíte odpad!
S pozdravem
vedení obce Želechovice nad Dřevnicí
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V. OBECNÍ PLES SOBOTA 2. ÚNORA 2019

V sobotu 2. února 2019 se konal na sokolovně
v Želechovicích nad Dřevnicí tradiční V. Obecní
ples. K tanci a poslechu zahrála skupina Kosovci. Vystoupili členové Tanečního klubu Fortuna
Zlín, který je jedním z nejúspěšnějších juniorských tanečních klubů v České republice. Připravil si dva taneční vstupy.
V jednom se představil dětský taneční pár
Tobiáš Mana a Adélka Vranková a ve druhém
zatančil taneční pár mezinárodní třídy, několikanásobný Mistr České republiky v družstvech
Alexander Kalist a Karolína Kouřilová. Tento
pár pravidelně reprezentuje Českou republiku
na soutěžích Mistrovství Evropy a Mistrovství
Světa. Spolu tancují jedenáct let a už stihli posbírat řadu úspěchů na soutěžích doma i v zahraničí. Tradičně vystoupily tanečnice studia EVANS
ze Zlína pod vedením Evy Stodůlkové Nejedlé.
Letos předvedly dvě nová taneční vystoupení
jazz na Gospel a stepové na Scatmana. Obojí vystoupení sklidilo velký úspěch. Pak už následovala volná zábava. Do bohaté plesové tomboly

přispěli a sponzorsky akci podpořili: Myslivecký
spolek Želechovice nad Dřevnicí, KVK servis Zlín,
s.r.o., Vlastislav Švrček, JUDr. Pavla Paprčková,
Peadr. Alena Gajdůšková, UV Servisní, PILA Pešl,
Alitron CZ s.r.o., Luděk Vajdák, Miroslav Dolina,
Ing. Pavlína Svobodová, Stanislav Pištěk, Restaurace U Vágnerů, Agro Smetana s.r.o., Pavel Špendlík, obchod u Pekařů Želechovice nad Dřevnicí,
SVIJANY a.s., Epos spol. s r.o., Český červený kříž
Želechovice nad Dřevnicí, Český červený kříž
Zlín, Autoservis Hlaváč, Autoservis Pekař, Markéta Červenková, paní Matouchová, GEMINI Zlín,
Zahradní centrum Želechovice nad Dřevnicí,
LUKROM spol. s r. o., Lékárna Želechovice nad
Dřevnicí, Gienger spol s r.o., Unimarco a.s., Pavel
Ševčík, Vinotéka Špendlík Želechovice nad Dřevnicí, Patrik Macek-Káva Trobica, Café Malá Scéna,
Pavel Hurta, všem sponzorům děkujeme.
Děkujeme organizátorům plesu, napomohli
tomu, že jsme se mohli pobavit a příjemně prožít sobotní večer. Za rok 01.02.2020 se budeme
těšit na již VI. Obecní ples.
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Klub SENIOrů NA PASEKÁCH
Pár postřehů z našeho klubu seniorů, co přinesl
minulý rok.
Dvě hlavní setkání bývají v květnu - Den Matek,
a v prosinci - vánoční. Jinak nepravidelné nedělní
odpoledne bývají zaměřené na povídání při kafíčku. A taky podle ročního období. Co jsme nasadili,
co jsme sklidili, různé recepty atd.
Hasiči mají vybudované pěkné výletiště, tak si
tam rádi jdeme na pivečko. S Českým červeným
křížem vždy dáme nějaký zájezd. Minulý rok to
bylo do Hradce nad Moravicí. Druhý zájezd byl
Horní Lideč, vyřezávaný mechanický betlém.
Pro hasiče jsme upekly medové perníčky do Mikulášské nadílky. Perníky pečeme i na naši vánoční
schůzi. V prosinci jsme si udělali radost a navštívili koncert Ondřeje Havelky v kongresovém sále

ve Zlíně. Někteří členové tam byli poprvé.
Roky přibývají, síly ubývají, ale pořád se snažíme
udržovat ten sousedský kontakt. Ta naše generace, co se narodila ve válečných letech, se musela
spokojit s knížkou, nebo rádiem. A nebo se chodilo
na nedělní bábovku k některé z tetiček.
Doba se změnila, takže televize je teď naše přítelkyně na kulturu. Proto se každý musí snažit sám,
aby ten každý den, co nám ještě zbývá, si užil s radostí.
Toto jsem Vám napsala pár akcí z našeho klubu
a taky vzpomínku z mého mládí.
Buďte hodní na své prarodiče, protože tím dáváte příklad svým dětem.
To Vám vzkazuje Božena Patáková
z klubu seniorů

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V ŽELECHOVICÍCH
NAD DŘEVNICÍ
O víkendu 5. - 6. 1. 2019 proběhla i v naší obci Želechovice nad Dřevnicí Třikrálová sbírka. Letos byla vybrána
částka 62 600 Kč.
Děkujeme všem koledníkům v jedenácti skupinkách,
které obešly celé Želechovice nad Dřevnicí za zapojení
do největší sbírky v naší zemi. Zároveň děkujeme všem
dárcům, za ochotu pomáhat lidem v nouzi.

Besedy na zajímavá témata
a proč je pijeme. Jak řekl známý farář Kneipp: „Všeho s mírou a dobrého pomálu.“
Necelé dvě hodiny, které byly přednášce vymezeny, uběhly velice rychle. Posluchači měli spoustu dotazů. Průběžně si
mohli odzkoušet vzorky 4 druhů bylinných mastí, které bylo možno v závěru
přednášky zakoupit. Jsem přesvědčena,
že posluchači z besedy odcházeli spokojeni, obohaceni o nové poznatky.
Chtěla bych se rozloučit Hippokratovým příslovím: „Lékař léčí, příroda uzdravuje“
Pavlína Novotná, členka MS ČČK Želechovice n/Dř.

BYLINKY KOLEM NÁS 2
Český červený kříž Želechovice n/Dř.
ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal v pátek 15. 2. 2019 další, druhé setkání
s lektorem a bylinkářem Ing. Karlem Štenbaurem, který spolupracuje s farmaceutickou firmou Biomedika Praha.
Předchozí zdravotní přednáška v říjnu
2018 měla ohlas a to asi vedlo k tomu,
že se nyní sešlo 2x více posluchačů než
minule. Byla opět zaměřena na bylinky
a mastičky pro potlačení bolesti pohybového aparátu a rozšířena o téma, jak
předcházet chřipce. S blížícím se jarem
nás lektor seznámil s bylinkami, které jsou
vhodné na jarní očistné kůry. Dále, které
léčivky jsou vhodné v období nachlazení
na kašel či posílení imunity. Jak bylinky

správně sušit nebo z kterých vyrobit léčebné oleje či tinktury a jak.
Současně kromě kladné stránky bylinek
zajímavě upozornil i na jejich nebezpečí při jejich dlouhodobém užívání nebo
když trpíme určitým onemocněním.
Bylinky je nutno brát vážně, na co jsou

PYRAMIDY V MEXIKU
Ve středu 30. ledna 2019 k nám po delší
přestávce opět zavítali manželé Kolajovi,
kteří již 4x v minulém roce nás velmi poutavě a zajímavě seznamovali
se životem v Mexiku. Dozvěděli jsme se
zajímavosti a různé odlišnosti o zvycích
a tradicích v době velikonoční i vánoční,
vyslechli jsme různé úsměvné příhody
z jejich cestování po Mexiku, kde žili celkem 15 let. Z jejich vyprávění je cítit nadšení a lásku k Mexiku – k zemi s krásnou
přírodou a hlavně nádherným sluníčkem.
Tentokrát jsme se dozvěděli něco
o indiánech a následovalo vyprávění
o mexických pyramidách, které jsou daleko větší než ty, které jsou např. v Egyptě
a také je jich daleko víc. Vzhledem k tomu,
že povídání zdaleka za hodinu a půl ještě neskončilo, zveme všechny účastníky
na pokračování, které se bude konat
6.března 2019 v 16,00 hodin opět v obřadní místnosti Obecního úřadu v Želechovicích n/Dř. Těšíme se.
Jindřiška Hurtová

zpravodaj

KLUB MAMINEK
RANÍČEK
I v letošním roce probíhá klub maminek zvaný RANÍČEK.
Scházíme se každou středu od 9:30-10:30 v prostorech ZŠ v Želechovicích. Rádi přivítáme nové maminky s dětmi ve věku
od 1-3 let. Každou hodinu se snažíme věnovat jiným činnostem
(hudební, výtvarné, pohybové, ...). Děti mají skvělou možnost
socializace mezi svými vrstevníky. Přijďte mezi nás. Klub maminek je zdarma.
Markéta Krajčová

MISTŘI SVĚTA WRC 2
OZDOBÍ
ŽELECHOVICKOU
RALLY-BESEDU
Posádka továrního týmu ŠKODA
Motorsport Jan Kopecký/Pavel Dresler bude hlavním tahákem…
…12. ročníku Besedy se závodníky
rally v Želechovicích nad Dřevnicí.
Na besedě tak přivítáme úřadující
mistry světa šampionátu WRC 2!
Oblíbené předsezónní setkání příznivců a fanoušků rally s vybranými jezdci a spolujezdci se uskuteční v sobotu 9. března od 17 hodin
na tradičním místě, tedy v želechovické Sokolovně.
Kromě Jana Kopeckého a Pavla
Dreslera již potvrdili účast na besedě
i další velmi zajímaví jezdci a spolujezdci. Těšit se tedy můžeme také
na hrdinu loňské barumky Miroslava
Jakeše, úřadujícího sedmnáctiletého
vítěze Rallysprint série Petra Semeráda, úřadujícího mistra ČR třídy 3
produkčních vozů Jana Jelínka, současnou nejrychlejší ženu české rally
Sandru Pokornou, vicemistra kategorie 5 MČR-HA a absolutního vítěze
Star Rally Zlín Historic 2018 Vlastimila Neumanna, či další zástupce MČR
historických vozidel Martina Kučeru
a Jaroslava Petráska. V jednání je ještě účast dvou dalších špičkových závodníků z Polska a ze Slovenska.
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SKAUTI
Skautská činnost vychází hodně z tradic a pravidelného režimu. Ta letošní je tedy hodně podobná té loňské a předloňské a já řeším opět
stejný problém – jak Vám ji popsat, aby to pro
Vás bylo zajímavé čtení.
Začátek roku si již Vy ani my nedokážeme
představit bez Tříkrálové sbírky. Na ten letošní
ročník budou koledníci jistě vzpomínat. Doteď
vidím ty od deště mokré bílé hábity zabarvené
do červena od bot pouštějících barvu …
V průběhu ledna naštěstí přimrzlo a začal padat sníh, a tak jsme si na schůzkách opět užívali
bobování, koulování a bruslení.

Rebelky si udělaly i procházku zimním lesem, kde kvůli
zákazu vstupu nebyly 1,5 roku.
Byly docela překvapené, jak se
les proměnil. Měly také akční
schůzku, kde slavily 15-tiny
Kůstky, a to v Laserové Aréně.
Nálada byla prý skvělá, bojový duch na vysokém „levlu“,
občerstvení zajištěno, takže se
měly moooooc fajn, akci považují za vydařenou a pro velký

úspěch ji plánují určitě zopakovat.
A zvládly i filmovou schůzku s pojídáním dortu.
Koncem ledna nastalo také tradiční bilancování. Za loňský rok dětí
sice nepřibylo, ale naštěstí maminek
ochotných zapojit se do činnosti
ano, takže můžeme směle říct, že
náš oddíl je stabilní a díky nim, stávajícím vedoucím i pomocníkům
dorůstajícím z řad našich již odrostlých dětí může na plno fungovat
i tento rok.
Ke konci ledna jsme také splnili
svou povinnost a předali obecním
úřadům vyúčtování finančních prostředků, které nám v loňském roce
poskytly na činnost. Za jejich poskytnutí patří obecním zastupitelstvům velký dík. Díky tomu můžeme pořídit vše potřebné a dopřát si
něco pro radost, aniž bychom příliš
zatěžovali rodinné rozpočty našich
členů.
Bobříci zase obnovili svou tradiční únorovou výpravu na zlínský zámek. Letos byly zámecké sály plné
hraček a her otevřeny kratší dobu,
takže jsme si nestačili tak vyhrát, ale
nám to nevadilo. Čas, který ještě zbyl
do odjezdu trolejbusu, jsme strávili
na největším městském dětském
hřišti a vydováděli se tam.
Také plánování letošní činnosti
proběhlo podle zavedených zvyklostí. Však to již znáte – Otevírání
studánek, Čištění Obůrku, Pálení
čarodějnic, předtáborové výpravy,
závěrečný táborák, tábor … minimálně jedna akce každý měsíc. Letos
jsme se domluvili na organizování
několika společných akcí i s rodiči našich dětí. Doufáme, že s námi
pojedou rádi a utužíme tak dobré
vztahy, které s nimi máme. Určitě Vás
budeme o každé z nich podrobně
informovat.
Za skautský oddíl Nika a Hela
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OZNÁMENÍ:
Od 1.1.2019 byly dva právnické subjekty
základní škola a mateřská škola spojeny do
jednoho subjektu.
Název nové organizace:
Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad
Dřevnicí, příspěvková organizace
ředitelka školy
Mgr. Jarmila Machalíčková
zástupce ředitelky
PaedDr. Jaromír Macík
zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Slováčková
Adresa:
ul. 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 720 38 519

RAKEŤÁK
V sobotu 12. 1. 2019 se uskutečnil další turnaj ze
série badmintonových turnajů. I přes nevlídné počasí zavítali do naší tělocvičny mladí hráči badmintonu
ze Vsetína, Kunovic, Zlína a Želechovic. Atmosféra
byla plná emocí vložených do hry o každý vyhraný
míček a získaný bod. Každé malé vítězství se počítá
do celkového hodnocení výsledů turnaje. Na konci
turnaje byli odměněni čtyři nejlepší hráči z každé
kategorie.
Ocenění medailisté:
Kategorie 9:
1.

Martin Ondra – Sokol Želechovice

2.

Šimon Ondruch – BC Kun.

3.

Tereza Rašticová – BC Kunovice

Kategorie 11:
dívky
1.

Natálie Svobodová – Sokol Žel.

2.

Katka Rašticová – BC Kunovice

3.

Vendula Zichová – BC Kunovice

hoši
1.

Martin Hurta – Sokol Žel.

2.

Cyril Slabák – Sokol Želechovice

Kategorie 13:
dívky
1.

Michaela Votrubová – BC Kunovice

2.

Lucie Jurásková – Sokol Želech.

3.

Eliška Hurtová – Sokol Želech.

hoši
1.

Ondřej Turčinek – BC Kunovice

2.

Petr Ondra – Sokol Želechovice

3.

Tadeáš Holec – SK Vsetín

Kategorie 15:
1.

Petr Maléř– Astra Zlín

2.

Filip Habarta – BC Kunovice

3.
Jiří Janšta – Sokol Želechovice
Zapsala: Bronislava Babíková
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Podřevnická liga – držíme si stále třetí místo
Další významné body se podařilo našim žákům
vybojovat ve vybíjené, která se konala v úterý 28. 1.
2019 ve Štípě. Pouze jeden jediný bod nám chybí ke
2. místu. A že to nebyl boj vůbec lehký. Soupeři byli
velmi silní, bojovalo se o každý získaný míč. Naši žáci
obsadili krásné 2. místo.
Naši školu reprezentovali: Šimon Ševčík, David
Chmela, Přemysl Churý, Matěj Koňařík, Darja Karpeková, Adéla Zichová, Natálka Svobodová, Viktor
Štverka, Petr Ondra, Bára Šarmanová, Adéla Polepilová a Kája Večeřová.
Gratulujeme!
Okrskové a okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně
Ve dnech 16. 1. 2019 a 23. 1. 2019 hostila naše
škola nejprve okrskové a poté okresní finále přeboru
škol ve florbalu v kategorii starší děti.
Zatímco v okrskovém kole nenašli naši chlapci
přemožitele a skončili na prvním místě, tak následně
v okresním finále se jim již tolik nedařilo a skončili po
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vyrovnaných soubojích na šestém místě. Přesto si za
bojovný a velmi dobré výkony zaslouží chlapci, kteří
nás vzorně reprezentovali, velkou pochvalu.
Školu reprezentovalo družstvo ve složení: Matěj
Koňařík, Vojtěch Frőmel, Radek Veškrna, Šimon Ševčík, David Chmela, Jakub Křupala a Vojtěch Juřena.
Poděkování patří i organizátorům za hladký a pohodový průběh soutěže.
Výsledky okrskového kola:
1.	ZŠ Želechovice
2.	ZŠ Komenského I
3.	DDM Astra
4.	ZŠ Trnava
5.	ZŠ Církevní
6.	ZŠ Jasenná
Výsledky okresního finále:
1.
TGM Otrokovice
2.	ZŠ Mánesova
3.	ZŠ Trávníky
4.	DDM Astra
5.	ZŠ Komenského I
6.	ZŠ Želechovice

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí pořádá
Letní příměstský tábor pro děti 1. stupně
TERMÍN 8. 7. – 12. 7. 2019 zaměřený na cykloturistiku
pro dívky a chlapce od 8 do 10 let / cena: 1600,-Kč
TERMÍN 5. 8. - 9. 8. 2019 zaměřený na pohybové aktivity a sportovní hry
pro děti mladšího školního věku a předškoláky / cena: 1300,-Kč
Přidej se k nám i ty!

V týdnu od 18. – 22.února 2019 probíhají v naší škole současně dva lyžařské
výcvikové kurzy.
Kurz pro 1. stupeň probíhá na lyžařském svahu v Újezdě. Sněhové podmínky,
počasí i nálada jsou dobré – fotka to dokládá….
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Ples Škol Vizovice

Na podzim mě napadlo, že by bylo vhodné zorganizovat školní ples, který by žáci 9.
ročníku uvedli slavnostní polonézou. Tato
myšlenka mě neopouštěla, a tak jsem začala zjišťovat možnosti, kde by se mohl ples
uskutečnit. Nebylo to jednoduché. Termíny plesů jsou zamluveny dlouho dopředu,
situace nebyla nikterak příznivá. Také jsme
museli vzít v úvahu další školní akce, jarní
prázdniny apod. Chtělo to výdrž a trpělivost.
Velkým otazníkem bylo KDE? ples uskutečnit. V Želechovicích sice máme Sokolovnu, ale pro konání školního plesu s předtančením polonézy jsme potřebovali větší
prostory i lepší zázemí. Chtěli jsme využít
možnosti společenského sálu v Lípě, kde
k nám byli velmi vstřícní
i při pořádání školní akademie nebo víkendové akce s žákovským parlamentem
na podzim 2018, ale zde jsme nemohli najít
ten správný termín,… tedy KDY?
Nakonec se podařilo najít útočiště v Kulturním
domě ve Vizovicích, který 9. února
2019 otevřel své
prostory pro náš
PLES ŠKOL. Na ples
byli pozváni rodiče
dětí ze Základní
školy a Mateřské
školy Želechovice
nad Dřevnicí a ZUŠ
Morava, která byla
naším partnerem
při pořádání plesu
a vzala si na starost
zabezpečení hudební produkce.
Dalším
nepostradatelným part-

nerem při pořádání plesu bylo Sdružení
rodičů při Základní škole a Mateřské škole
Želechovice nad Dřevnicí. Tím pádem byl
ples v dobrých rukou…
Po našem rozhodnutí …že do toho půjdeme… následovala řada přípravných
schůzek, spousta práce, příprav, zvažování,
plánování, domlouvání… Žáci 9. ročníku se
scházeli při pravidelném nácviku polonézy
pod vedením tanečního mistra pana Aleše Mědílka. Bylo příjemné sledovat, jak se
všichni pustili s chutí a invencí do práce, jak
se z nás stával lepší a lepší tým, jak nás to
posunovalo, trochu proměňovalo, a já jsem
si čím dál častěji uvědomovala, jak jsem
ráda, že můžu se všemi těmito kolegy, rodiči a přáteli spolupracovat. Jak jsem vděčná,
že tu jsou.
Podpořili nás i rodiče, sponzoři, učitelé,
přátelé – vznikla bohatá, krásně připravená
tombola, která vzbuzovala mnoho nadějí,

malých i velkých přání.
Příjemná atmosféra na plese vládla hned
od počátku. Žáci odtančili v krásných společenských oděvech s neuvěřitelnou koncentrací, snahou, nábojem… Školní kuchyně
připravila teplé občerstvení a výborné frgále, Střední škola gastronomie a obchodu
zase oblíbené kanapky. Nechybělo dobré
víno, pivo, koláčky…. Program zajistily moderní gymnastky MG Elite Zlín, taneční centrum Oriana Dance, mažoretka ze Sdružení
dechového orchestru Zlín. K tanci a poslechu hrály hudební skupiny ZUŠ Morava
– Cimbálová muzika Kuráž, kapela Zlinská
sedma, taneční orchestr Brazil a kapela
Miklovci.
Ples proběhl, tombola se prodala a rozdala… víno jsme dopili, hudba dohrála, hosté
odešli….
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…
Byl to první ples Základní školy a Mateřské
školy Želechovice nad Dřevnicí, který navázal na dřívější tradici školních plesů a vytvořil tak další prostor pro neformální setkávání
učitelů, rodičů, žáků a všech partnerů, kteří
mohou ovlivnit výchovu a vzdělávání v naší
škole. Myslím si, že tato setkávání mohou
významným způsobem podpořit a posílit
naši spolupráci, komunikaci a porozumění,
a proto má smysl vyhledávat příležitosti,
kde se můžeme společně potkávat.
Děkuji všem sponzorům, organizátorům,
rodičům, obci Želechovice nad Dřevnicí
a těším se na pořádání dalších společných
akcí.
Děkuji všem, kteří za námi přišli prožít
společný večer.
Jarmila Machalíčková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Titanic připlul do Brna
V pátek 1. 2. v době pololetních prázdnin jsme
společně s rodiči navštívili putovní velkolepou výstavu Titanic. Expozice, kterou po světě navštívily
miliony návštěvníků, představuje reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno
Atlantiku. Provedení výstavy nás doslova nadchlo.
V 11.00 dopoledního času vstupujeme na palubu. U vstupu dostáváme repliku palubního lístku se
jménem jednoho z pasažérů, který se skutečně na
Titaniku plavil. Tím jsme získali novou identitu a stali

jsme se opravdovými pasažéry lodi. Na konci výstavy jsme si dané jméno našli na přehledné tabuli a
zjistili si, zda náš cestující přežil, či ne. Byl to jeden z
velmi silných zážitků.
Výstava zobrazuje stovky originálních exponátů, které byly nalezeny na dně oceánu. Děti si dále
mohly projít skutečnými kajutami, salonky i částí
strojovny lodi. Velmi zajímavý byl pro všechny dotek
ledovce a možnost vyfotografování se na přídi lodi.
V rámci výstavy byla pro děti připravena naučná zábavná stezka s pokladem.
Obrovské množství informací, které na výstavě

Mateřská škola
PŘÍSPĚVEK Z MŠ
Zima nám přináší,
dětskou radost na tváři.
Koulování před školkou,
je pro děti príma hrou.
Když na medvědy přijdou zimní spánky,
pro nás jsou tu ZIMNÍ RADOVÁNKY!
Předškoláci – seznámení s knihou téma Z pohádky do pohádky.
Rozvoj slovní zásoby a správného vyjadřování si procvičují při dramatizaci pohádek.
Hravou formou se děti seznamují s literaturou pro
děti, využíváme četbu i dramatizaci.

můžete číst, poslouchat z audio průvodců, nebo
prostě jenom tak vnímat, ve vás zanechá hluboký
emocionální dojem. Uvědomíte si, jak lidé žili, jak
cestovali, jak moc bohatí či chudí mohli být a co na
cestách potřebovali. Dáte si do souvislostí, jak drahá
byla cesta první třídou, jaké byly rozdíly ve kvalitě
služeb a kdo si mohl kterou třídu dovolit využít. Vězte, že lodní lístek do kajuty třetí třídy stál přibližně
tolik, co dnes stojí levnější letenka přes oceán.
Máte jedinečnou šanci. Stojí to za to.
Michaela Bařinová a Hana Marková
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Ve druhém pololetí ZUŠ MORAVA odstartovala účast ve dvouletém projektu EU „Rozvíjíme
místní kulturu“. V rámci tohoto projektu jsme
na pobočce v Želechovicích zahájili využívání informačních a komunikačních technologií
ve výuce hudební nauky, která je nedílnou součástí vzdělávání v hudebním oboru pro žáky
od prvního do pátého ročníku. Aktivita mimo
jiné cílí na ještě větší individualizaci výuky, kdy
je žákovi umožněno postupovat vlastním tempem, rozvíjet kreativitu a vlastní aktivitu. Pro

tyto účely budou žáci využívat dvacet nově zakoupených tabletů, projektor a další technické
pomůcky.
Těší nás úspěch prvního školního plesu, který
se uskutečnil ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou Želechovice nad Dřevnicí
v sobotu 9. února ve Vizovicích. Žáci, absolventi
a učitelé ZUŠ MORAVA se postarali o skvělý hudební doprovod celého večera. Hned u vstupu
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nás uvítala cimbálová muzika žáků pobočky
Liptál pod vedením Radka Cahlíka, v sálu k tanci i k poslechu zahráli žáci vedeni Jaroslavem
Derkou za klávesami, hudební štafetu převzala
hudební skupina SPaT Zlíňák Tomáše Gerycha
a o závěr večera se s nadšením postarala Dechová hudba Miklovci. O tom, že se návštěvníci plesu s naší hudbou velmi dobře bavili, svědčil sál
plný aktivních tanečníků. Děkujeme za přízeň
a už nyní se těšíme, že v nově založené tradici
plesu škol budeme pokračovat i v příštím roce.

20

01

Želechovický

2019

Hasiči Želechovice
Ostatní
Z
kraje
roku se zástupci
našeho sboru
zúčastnili
několika
Výročních
valných
hromad,
a to: SDH
Lužkovice,
VIII. okrsku
a místní skupiny Českého červeného kříže.

Mladí hasiči
Pořád se něco děje a naši mladí hasiči jsou toho
důkazem. V neděli 17. února jsme se s našimi staršími členy vydali na okrskovou uzlovací soutěž do Jaroslavic. Všichni účastníci měli celkem 4 pokusy, což
všechny přimělo také trošku riskovat. Některým se
to vyplatilo, jiným méně. Ve výsledku jsme odjížděli
s těmito umístěními: Marek Čuřík 5. místo, Vašek Tarabus 7. místo, Adéla Zichová 8. místo, Adéla Polepilová 10. místo, Hana Balajková 14. místo a Honza
Stejskal 15. místo z celkem 16 soutěžících v kategorii
starších.
A co nás čeká v následujících měsících? V měsíci
březnu se společně vydáme na Kudlov, kde nás čeká
nejen exkurze Filmového uzlu, ale také animační programy ušité na míru. V měsíci dubnu pak víkendový
pobyt na Rusavě, který nás obohatí o společné zážitky.
Od 8. března dojde k plánovanému rozdělení treninků pro mladší a starší žáky, což jak věříme, bude
přínosem pro nás všechny.
Lákalo by tě stát se také mladým hasičem? Neváhej a přijď mezi nás! Scházíme se pravidelně každý
pátek v 16:30 na zbrojnici (od 8. března 16:30 – 17:30
mladší, 17:30 – 18:30 starší). Pokud je ti 6-14 let
a máš chuť se naučit něco nového, neváhej a přijď
mezi nás.
Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů
Hasičská zabijačka
Zimní období je v našem kraji nepochybně spjaté
s vůní ovaru a jitrnic. Pro naše spoluobčany připravujeme zabijačkové pochoutky v prosinci na Rozsvěcení vánočního stromu, v lednu si pak pochutnáváme
na zabijačkových dobrotách my hasiči. I letos tomu
nebylo jinak. Poslední lednový víkend opět patřil
zabijačce. Většina z nás tak strávila celý víkend v prostorách zbrojnice přípravou pochutin z pašíka. I přes
velkou náročnost si tuto akci všichni užili.
Hasičská lyžovačka
Protože se soutěžní sezóna kvapem blíží, rozhodli
jsme se naše těla probrat ze zimního spánku a dopřát jim i trochu pohybu na čerstvém vzduchu. Letos
se počasí ladovské zimě alespoň na pár dnů přiblížilo, a tak jsme se mohli zimním radovánkám v prvním
únorovém víkendu naplno oddat. Stejně jako vloni
jsme navštívili Ski areál Kyčerka v krásně zasněžených Velkých Karlovicích. I když počasí nebylo zrovna ideální k lyžování, víkend jsme si skvěle užili.

Výjezdová jednotka
Letošní první výjezd na sebe nenechal dlouho
čekat. Ve středu 31. ledna 2019 jsme byli v dopoledních hodinách přivoláni k požáru komínu rodinného domu v lokalitě Želechovických Pasek. Tímto
ještě jednou apelujeme na všechny občany, aby si
ve vlastním zájmu udržovali ve svých příbytcích volné spalinové cesty.
Dále se několik členů výjezdové jednotky zúčastnilo přezkoušení na velitele jednotky/družstva a další zase na strojníka jednotky. Všichni úspěšně prošli
a při této příležitosti jsme se zase dozvěděli nové
důležité informace.
Za SDH Želechovice
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira
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Hasiči Želechovice Paseky

MLADÍ HASIČI
17.2.2019 byla tradiční okrsková uzlovací
soutěž v Jaroslavicích. Na soutěž dorazilo 5
družstev z našeho okrsku. V kategorii mladší
žáci bylo 8 žáků a ve starších bylo 16 žáků.
My jsme na uzlovačku dorazili se třemi
mladšími a jednou starší žákyní.
Každý měl celkem čtyři pokusy ve dvou
kolech. Naši mladší skončili kromě 5. místa
na medailovém 3. a 2. místě a naše jediné želízko v ohni za starší žáky skončila v nabité konkurenci na krásném 2. místě.
Naše zimní příprava probíhá každý druhý
pátek na sále zbrojnice. Kromě hasičských aktivit hrajeme různé hry, fotbálek a florbal. Taky jsme v lednu využili sněhové nadílky
a jednu schůzku jsme udělali
na místním kopci, kde jsme si
užili zimních radovánek. Začátkem února jsme uskutečnili florbalový turnaj, kde kromě
mladých hasičů bylo i pár starších matadorů. Družstva jsme
řádně namíchali a po dvou
hodinách jsme odcházeli řádně vysportovaní.
Po uzlovací soutěži se začínáme připravovat na tradiční
jarní branný závod O pohár
štípského beránka.
Petr Hanzlík
DĚTSKÝ KARNEVAL 2019
V sobotu 16.2.2019 se konal dětský karneval. Letos
na téma víly a strašidla. Sál
hasičské zbrojnice zdobily originální kulisy víl, duchů i ježibab. Karneval propukl v 14:00
a přesto, že je období chřipkových epidemií, byla účast
uspokojivá. Děti se přestrojily
do nápaditých kostýmů (viz

foto). Po celé odpoledne se jim plně věnovaly kouzelné víly, tajemná bílá paní i půvabná
upírka. Trio ježibab čarovalo v bufetu, občas
však vyběhly mezi nás a lehce děti postrašily.
Pro děti byly připravené nejrůznější úkoly. Nechyběly pro ně sladké odměny a kromě toho si
s sebou domů odnesly i krásnou knihu. A když
se zrovna nesoutěžilo, tak se tančilo! Bylo neskutečné, kolik energie děti měly.
Opět jsme si to všichni náramně užili a těšíme se na další rok! Přijďte zas!
Markéta Krajčová

MAŠKARNÍ PLES 16.2.2019
Opět se v sále SDH na Pasekách sešla
spousta postaviček a znovu se potvrdilo,
že i když už tu bylo všechno nejméně dvakrát, objevily se nové masky, velmi kreativní
a taky pracně vytvořené. Klobouk dolů před
nápady a zpracováním různých námětů,
ať z pohádek nebo známých filmů. K tomu
nám hrála bezva kapela, dali jsme si výborný guláš i jiné občerstvení, obsluha byla
úžasná a všichni si užili příjemný sobotní
večer.
Pavla Hanzlíková
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Úryvky z historie naší obce
Kpt. Vladislav Chalupa
O tom, že v Želechovicích žila a žije
celá řada významných osobností, již zde
mnohokrát byla řeč. Je správné připomínat si ty, kdo u nás působili, především
pak naše slavné rodáky, kteří se ve světě
zapsali ať už na poli kultury, sportu, vojenství či vědy. Zajímavé je, že při bližším
seznámení se s lidmi, kteří dosáhli větších
životních úspěchů, se často setkáváme
s mnohostranně nadanými osobnostmi,
u kterých nás překvapuje rozptyl jejich
činností. Typickým příkladem je Vladislav Chalupa, dobrodruh, voják, legionář,
sportovec – cyklista, olympionik, Sokol,
vlastenec i aktivní občan 1. republiky
v řadě spolků.
Chalupovi byli jedním ze starých želechovických rodů. Vladislav se dle matričních záznamů narodil 6. února 1871
na čp. 2. otci Ignáci, domkaři a obuvníkovi, a jeho manželce Veronice, rozené Sanetříkové pocházející z Opavska. Období
jeho dětství a mládí dnes zůstává zahaleno tajemstvím. V pozdějších vojenských
záznamech je uváděno povolání „dámský střihač“, kterému se vyučil ve Vídni.
Patrně již velmi brzy se začala projevovat
jeho dobrodružná povaha, touha po volnosti, cestování a sportovní duch, zejména vztah k cyklistice. Dodnes se tradují
Vladislavovy jízdy na kole z Vídně do Paříže, což s ohledem na stav tehdejších cest
a technickou úroveň bicyklů poslední
čtvrtiny 19. století, jsou jistě úctyhodné
výkony.
Ve Franci pak náš rodák našel pro další
životní etapu svůj nový domov. A zanechal zde nesmazatelné stopy. Velmi záhy
vyplulo na povrch jeho vlastenectví, když
se aktivně spoluúčastnil založení pařížského Sokola. Další dodnes ne zcela objasněnou kapitolou pak je jeho tamější
první manželství s Blanch Marií Mathildou Bacon, které skončilo ze záhadných
příčin, hovoří se dokonce o na něj nasazené německé špionce. Skutečnou pravdu se však již zřejmě nedozvíme. V roce
1900 se v Paříži konaly II. letní olympijské
hry, kterých se poprvé účastnilo i několik
českých sportovců. Avšak takto významnou událost si samozřejmě nemohl nechat uniknout ani Vladislav Chalupa. Šel
pevně za svým cílem a dosáhl možnosti
reprezentovat Francii v cyklistice. Jeho
jméno nalezneme v tabulkách u disci-

plíny sprint na 2 000 metrů. Stal se tak
tedy jedním z prvních zástupců našeho
národa na olympijských hrách, i když pocházel z dnes již neexistujícího Rakouska-Uherska a soutěžil pod vlajkou země
galského kohouta.
Aktivně vstoupil náš rodák i do první
světové války. Zajímavé je, že jeho iniciály ještě nenajdeme u slavné roty „Nazdar“,
snad tehdy sloužil přímo ve francouzských jednotkách, avšak v posledním
roce války již neomylně figuruje u 21.
pluku Československé střelecké armády.
Vojenské úspěchy tohoto útvaru vedly
k podpoře francouzské vlády pro vznik
samostatného Československa i k nehynoucí úctě domácího obyvatelstva k našim legionářům po jejich návratu do vlasti v roce 1919.
Vladislav Chalupa začínal u legií v hodnosti vojína, ovšem v poměrně krátkém
čase se vypracoval na podporučíka.
V armádě nové republiky sloužil i nadále a po válce působil, tentokrát již jako
kapitán, v učilišti pro jezdectvo v Pardubicích. V této době, 21.12.1920, vstoupil
do manželství s Marií Hochmanovou,
dcerou pražského krejčího z Královských
Vinohrad. Brzy se jim narodily tři děti,
Zdenka, Vladimír Marek Gabriel a Gabriela Amalie. Poslední dvě nesla jména Vladislavova blízkého přítele z Francie, Markuse Giroda a jeho ženy Gabriely, kteří šli
dětem i za svědky.
Krátce po narození dcery Gabriely umírá Vladislavova žena Marie. V této době
již žije v rodných Želechovicích, kde se
s neutuchající aktivitou vrhá do veřejného života. Nejen, že je činný ve „svém“
Sokole, ale stává se i předsedou místního Červeného kříže, nalézt jej můžeme
i na společných fotografiích pěveckého
souboru Lumír a snad žádná důležitá
událost v obci se neobejde bez jeho přítomnosti. Při návštěvě T. G. Masaryka je
to právě Vladislav Chalupa, kdo prezidenta jménem legionářů vítá v naší obci před
pomníkem padlých. V roce 1930 vstupuje do dalšího manželského svazku, tentokrát s Terezií Vykopalovou, která mu (společně s jeho sestrou) pomáhá s výchovou
dětí. V Želechovicích pak již definitivně
zakotví a stává se uznávanou autoritou.
Mnohý pamětník pak dlouho vzpomínal jeho přednášky na sokolovně, kde

zejména před školní mládeží nadšeně
hovořil o prožitých válečných událostech. Na tyto akce se vždy řádně připravil
a dorazil v pečlivě udržované uniformě.
Těžší období přišlo po nástupu komunistického režimu k moci, kdy jako bývalý
legionář na západní frontě a zástupce
sokolského hnutí nebyl zcela pohodlný.
Snad již pokročilý věk jej ochránil před
většími problémy. Přesto bylo vhodné
o některých vzpomínkách ani před příbuznými nemluvit a zbavit se vybraných
dokumentů a předmětů připomínajících
staré časy. Sem zřejmě můžeme zahrnout i zvěsti o zakopaném legionářském
meči. Bohužel díky těmto skutečnostem
zapadla mnohá fakta a zajímavé životní
příběhy Vladislava Chalupy v propadlišti
dějin.
Zemřel 24. června 1957 ve věku 86 let
a dodnes (nejen) v Želechovicích můžeme potkat řadu jeho potomků. Na památku a připomenutí tohoto našeho
významného rodáka je jeho osobnost
uvedena i na 6. zastavení v loňském roce
otevřené naučné stezky.
Pavel HURTA
Použitá literatura:
FILIPI, F.: Želechovice-můj domov. 1959
www.tjsokol-zelechovice.wbs.cz/NASI-LEGIONARI.html
w w w. l e g i e 1 0 0 . c o m / k re v - l e gi o n a re/73172
matriční záznamy a rodinné vzpomínky
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V roce 2018 jsme se v naší obci rozloučili:
Leden: 		
		
Únor:		
		
Březen:		
Duben:		
		

Milan Čechmánek
Jana Máčalová
Jindřiška Kocháňová
Ludmila Patáková
Oldřiška Hanzlíková
František Polášek
Rudolf Gargulák

Květen:		
Červen:		
Srpen:		
		
		
Září:		
Říjen:		

Františka Březinová
Jan Lauterbach
Josef Trunkát
Jaroslav Dadák
Marie Hefková
Marie Javorová
Milan Daněk

		
Listopad:		
Prosinec:		
		
		

František Paták
Marie Sábová
Věra Daňková
Daniel Marek
Zdenka Šťastová

jubilanti v naší obci leden - únor 2019
Josef Velecký
Drahomíra Masařová
Josefa Peprnová
Jiřina Hnilová
Stanislav Strnadel
Zdeňka Vyoralová
Jiřina Kafková
Vladislav Crhonek
Věra Trčková
Jaroslav Divoký
Eva Višňová

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

Ivanka Dědicová
Stanislav Jaška
Alena Divilová
František Kráčalík
Ján Paprčka
Rudolf Hurta
Jarmila Nedbálková
Hana Cigánková
Jaroslava Hradilová
Anna Sovadinová

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

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

akce v obci
5. a 6. 3. 2019

sběr starého papíru v ZŠ

ZŠ

9. 3. 2019

XII. BESEDA SE ZÁVODNÍKY RALLY

SOKOLOVNA

11. 3. 2019

svoz plastů

obec

27. 3. 2019

2. veřejné zasedání ZO

obecní úřad

3. 4.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ZŠ A MŠ

5. 4. 2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ

15. 4. 2019

svoz plastů

obec

20. 4. 2019

svoz mobilního odpadu

obec

SPLATNOSTI POPLATKŮ V ROCE 2019

NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ V ÚŘEDNÍ DNY A HODINY PONDĚLÍ A STŘEDU
SE VYBÍRAJÍ OD ÚNORA 2019 POPLATKY.
JEDNÁ SE O POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZE PSŮ ZA ROK 2019.
SPLATNOST POPLATKŮ JE 30. DUBNA 2019.
POPLATKOVÁ POVINNOST:
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 500 KČ/OSOBU.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - FYZICKÁ OSOBA VLASTNÍCI NA KATASTRU OBCE ŽELECHOVICE N/DŘ. STAVBU URČENOU
K REKREACI, BYT NEBO RODINNÝ DŮM: 500 KČ.
POPLATEK ZA PSA: JEDEN PES 100 KČ, ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA TÉHOŽ POPLATNÍKA 150 KČ.

placená inzerce

