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V průběhu posledních let jsme
zahájili přípravu nových pozemků
pro výstavbu rodinných domů
v Želechovicích. Dlouholetá absence
územního plánování způsobila, že
se v devadesátých letech minulého
století u nás výstavba nových domů
prakticky zastavila.
V prvním projektu vzniklo sedm
stavebních parcel na Lysé, o něž byl
velký zájem, a rychle si našly nového
majitele. Několik posledních let
evidujeme velký zájem o bydlení
v naší obci, jak od místních tak i z okolí.
To je samozřejmě dobrá vizitka.
Průběžně tedy bude naší snahou
připravovat další místa pro bydlení,
abychom si udrželi počet obyvatel,
případně dosáhli i mírnému přírůstku.
Byl bych rád, kdyby Želechovice
byly první volbou pro všechny naše
občany v případě, že si budou hledat
nové bydlení. V poslední době se
potkávám s řadou mladých rodin,
ale jen málo z nich jsou místní.
Možná je to tak obvyklé, nevím,
nicméně jsem si řekl, že udělám
vše pro to, abych dostal informace
o plánovaném rozvoji bydlení mezi
občany obce. Proto nabízím všem
potenciálním zájemcům možnost
dohodnout se na osobní schůzce,
abych je seznámil s konkrétními plány
a předpokládanými podmínkami
výstavby.
Smutným faktem je, že se zatím
nenašel nikdo ze soukromých

vlastníků, který by připravil projekt
a zasíťoval stavební místa, proto
musela tuto iniciativu převzít obec.
Potýkáme se při této činnosti
s různými překážkami. Někdy
s neochotou prodat pozemek obci,
jindy zase s názorem, že nová výstavba
není potřeba a obyvatelé v okolí
akorát budou muset snášet zvýšený
provoz a hluk. Snažíme se všechny
tyto situace chápat a při plánování
postupovat logicky s ohledem
na stávající bydlení. Pokud však
chceme obec smysluplně rozvíjet,
musíme navazovat na stávající
cesty a sítě. Jinak bychom vytvářeli
uzavřené satelity daleko od občanské
vybavenosti a to by přineslo mnohem
víc negativních dopadů než postupná
a promyšlená zástavba.

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 26. 6.
2019 následující usnesení:
Usnesení 1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program 4. veřejného zasedání.
Usnesení 2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu
Ing. Pavla Sýkoru a Rostislava Hanzlíka a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu
o činnosti obecního úřadu od 3. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí projednalo veškeré
doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní závěrky obce Želechovice nad Dřevnicí k 31. 12. 2018, které tvoří přílohu zápisu č. 3
a na základě těchto podkladů rozhodlo o tom,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Želechovice nad Dřevnicí a účetní
závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 schválilo.
Usnesení 4.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení kladného
výsledku hospodaření za rok 2018 na účet „Výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
Usnesení 4.3./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo předložený
závěrečný účet obce Želechovice nad Dřevnicí
za rok 2018 včetně všech jeho příloh (závěrečný
účet a jeho přílohy tvoří přílohu zápisu č. 3 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2018 a to
bez výhrad.
Usnesení 5./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení 6./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jmenovalo hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Výstavba přestupního terminálu v obci Želechovice nad Dřevnicí, II. Etapa“ ve složení Michal Špendlík, Stanislav Pištěk,
Vlastislav Švrček a náhradník Radek Šarman
a pověřuje radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 7.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr „Rekonstrukce zdravotechniky, ústředního vytápění
a zdroje tepla, revize dešťových svodů a odvodnění v budově obecního úřadu, 4. května 68, Želechovice nad Dřevnicí“.
Usnesení 7.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo objednávku realizační projektové dokumentace na „Rekonstrukci zdravotechniky, ústředního vytápění a zdroje
tepla, revize dešťových svodů a odvodnění budovy obecního úřadu, 4. května 68, Želechovice nad Dřevnicí“ u Víta Pavelky, autorizovaného
technika v oboru, Benešovo nábřeží 3933, 760 01
Zlín IČ 621895590 za cenu 107 000 Kč bez DPH.
Usnesení 8.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr „Elektroinstalace a akustické podhledy v ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí“.
Usnesení 8.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo jmenování hod-

notící komise na akci „Elektroinstalace a akustické podhledy v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí“
ve složení Michal Špendlík, Vlastislav Švrček, Stanislav Pištěk a náhradník Radek Šarman a zároveň pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 8.3./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí projednalo cenovou
nabídku a schválilo objednávku administrace
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Elektroinstalace a akustické podhledy v ZŠ Želechovice
nad Dřevnicí“ u Ivana Černého, Sokolská 3927,
760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu 15 000 Kč.
Usnesení 9.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr pořízení strategických dokumentů obce: „Program
rozvoje obce Želechovice nad Dřevnicí na období 2021 - 2027“, Evidence a pasport dopravního
značení, Evidence a pasport hřbitovů, Pasport
kanalizace a Pasport veřejného osvětlení, Pasport odpadového hospodářství a koncepci odpadového hospodářství.
Usnesení 9.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín,
IČ 45659176 na zpracování strategického dokumentu a podání žádosti o dotaci v rámci programu Dotační titul: OP Zaměstnanost, výzva č.
92. na „Program rozvoje obce Želechovice nad
Dřevnicí na období 2021 - 2027“, Evidence a pasport dopravního značení, Evidence a pasport
hřbitovů, Pasport kanalizace a Pasport veřejného osvětlení.
Usnesení 9.3./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu Dotační titul:
OP Zaměstnanost, výzva č. 92. na Pasport odpadového hospodářství a koncepci odpadového
hospodářství v obci Želechovice nad Dřevnicí,
žádost za obec podá Mikroregion Luhačovské
Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, IČ
70287201.
Usnesení 10./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo ukončení
platnosti Programu rozvoje obce k 31.12.2022,
v případě úspěšné žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 92 OPZ. Z důvodu nezbytnosti aktualizace
a sjednocení strategických rozvojových dokumentů.
Usnesení 11./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření
Smlouvy o veřejných zakázkách v přepravě cestujících na území obce Želechovice nad Dřevnicí
a o kompenzaci za tyto služby mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Dopravní
společností Zlín – Otrokovice, s. r. o., Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČ 60730153, smlouva
tvoří přílohu zápisu č. 10.
Usnesení 12./4ZO/2018: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí další postup ve věci uplatnění nároku na náhradu
škody poškození traktoru vzniklé pádem stromu,
ke které došlo 9.1.2019 v k. ú. obce Želechovice
nad Dřevnicí.
Usnesení 13./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí podání

informací o provedené revizi drenáže a dalším
postupu ve věci návrhu na uložení vhodného
a přiměřeného opatření k odvrácení hrozící újmy
sesuvu v chatové oblasti Zelené údolí na pozemku p. č. 1991/2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 14./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí projednalo a vzalo
na vědomí zprávy finančního výboru o provedené kontrole dne 02.04.2019 v Základní škole
a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace, zpráva tvoří přílohu zápisu č. 13 a o provedené kontrole dne 03.04.2019
na Obecním úřadě Želechovice nad Dřevnicí,
zpráva tvoří přílohu zápisu č. 14.
Usnesení 15./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo poskytnutí dotace na vybudování ČOV ve výši 50% skutečných
nákladů, max. 20 000 Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4, května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 xxx.
Usnesení 16.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí projednalo a vzalo
na vědomí seznam možných ohrožení na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí, dle přílohy
zápisu č. 16.
Usnesení 16.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo krizový štáb
obce Želechovice nad Dřevnicí ve složení: předseda Michal Špendlík, místopředseda Vlastislav
Švrček a členové Ladislav Zicha, Luděk Vajdák,
Miroslav Dolina, Václav Gargulák, Robert Chmela, Jaroslav Brychta, Karel Dolina a zapisovatelka
Jitka Klásková.
Usnesení 17.1./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo prodej části
pozemku p. č. 2513/3 o výměře 130 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 17.2./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí schválilo prodej části
pozemku p. č. 2513/3 o výměře 168 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 17.3./4ZO/2019 Zastupitelstvo obce
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí uzavření Smlouvy o prodeji pozemků p. č. 1180/2
o výměře 2 m2, ostatní plocha, p. č. 1292/1
o výměře 1 m2, vodní plocha a p. č. 1301/11
o výměře 160 m2, orná půda vše nacházející se
v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV
10001 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Správou železniční a dopravní cesty,
státní organizace, dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
1, IČ 70994234, rozhodnutí odložilo na další zasedání ZO dne 25.09.2019.
Usnesení 18./4ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozšíření Výboru pro rozvoj obce o nového člena Ing. Norberta
Pelce ml. od 01.07.2019.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 17. zasedání dne 4. 7. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./17RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 17. schůze.
Usnesení 2./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí vzala na vědomí nabízenou
analýzu stavu pojistné ochrany obce Želechovice nad Dřevnicí včetně optimalizačních doporučení od Eurovalley, člen Ok Holding, Lešetín I 674, 760 01 Zlín.
Usnesení 3./17RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí rozhodla o vyloučení z další účasti
v řízení VZ „Elektroinstalace a akustické podhledy v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí“ účastníka Miroslava Žůrka, Partyzánská 341, 763 12 Vizovice,
IČ 64413306, dále účastníka EZM elektromontáže, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno –
Královo Pole, IČ 02608189 a vyloučení účastníka
Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČ 25301144 a dále rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –nejnižší nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku
na stavební práce „Elektroinstalace a akustické
podhledy v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem UV Servisní, spol. s r.o.,
Lípa 268, 763 11 IČ 29303150 za nabídkovou
cenu 646 482, 91 Kč vč DPH.
Usnesení 4.1./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku
a schválila objednávku na vícepráce na vyhotovení akce „Výměna přípojek dešťové a splaškové kanalizace u ZŠ“ u SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní
1323/12, 702 00 Ostrava, IČ 02186772 za cenu
87 571 Kč bez DPH.
Usnesení 4.2./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila
zvětšení rozsahu stavby „Želechovice – oprava
chodníku v ulici Výpusta“ a s tím související vícepráce od SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12,
702 00 Ostrava, IČ 02186772.
Usnesení 5./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na „Úpravu SO0241
opěrná zeď na akci Maršovy-chodníky a opěrné
zdi“ u DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ 42767377 za cenu 59 290 Kč vč. DPH.
Usnesení 6./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na poradenskou činnost v oboru biologie
a krajinné ekologie a schválila pořízení studie
u Oldřicha Syrovátky, Senotín 24, 378 33 Nová
Bystřice, IČ 15773752 za cenu 20 000 Kč.
Usnesení 7./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.:
01433052273/001 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 za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
Usnesení 8.1./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. č. 548 o výměře 136 m2,
ostatní plocha, manipulační plocha nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001.
Usnesení 8.2./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku p. č. 871 o výměře cca
1 500 m2, zahrada, nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.3./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
výpůjčky části pozemku p. č. 871 o výměře cca
1 500 m2, zahrada, nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 9./17RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a vzala na vědomí
žádost o poskytnutí finančního daru pro ABAPO osobní asistence, Divadelní 3242, 760 01
Zlín, IČ 02672910 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 10.1./17RO/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
„Příměstský tábor I.“, termín konání akce 08.12.07.2019 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení 10.2./17RO/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
„Příměstský tábor II.“, termín konání akce 05.09.08.2019 ve výši 10 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 18. zasedání dne 16. 7. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./18RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č.
128/2000 sb., o obcích schválila program 18.
schůze.
Usnesení 2./18RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku
„Želechovice nad Dřevnicí-úprava MK 4. května, II. etapa“ a pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem KKS,

spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802
za nabídkovou cenu 5 332 839,42 Kč bez DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 19. zasedání dne 22. 7. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./75RO/2018: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č.
128/2000 sb., o obcích schválila program 75.
schůze.
Usnesení 2./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila Základní škole
a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí,
příspěvkové organizaci navýšení provozního
příspěvku o 30 000 Kč na úhradu příspěvku pro
vzdělávání vedení školy. Tato částka bude použita v rámci vzdělávacího programu „Ředitel
naživo“ pro období 2019/2020.
Usnesení 3./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku
a schválila objednávku administrace výběrového řízení na TDI a BOZP pro veřejnou zakázku
„Želechovice nad Dřevnicí-úprava MK 4. května“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 10 000 Kč.
Usnesení 4./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku technické pomoci
u ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí IČ 48476684 za cenu
11 011 Kč vč DPH.
Usnesení 5./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala nabízenou analýzu
stavu pojistné ochrany obce a schválila uzavření Dohody o zmocnění dle ust. § 441 a násl. občanského zákoníku s Eurovalley s. r. o., příkop 6,
Zábrdovice, 602 00 Brno, Lešetín I 674, 760 01
Zlín, dohoda tvoří přílohu zápisu č. 4. Platby
pojistného bude provádět obec přímo příslušným pojišťovnám.
Usnesení 6./19RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu 46 577, 43 Kč podle
skutečných nákladů za realizaci překládky sítě
elektronických komunikací na základě Smlouvy
č. VPI/MS/2018/00198 mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 04084063.
Usnesení 7./19RO/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 a xxx, jako stavebníky vodovodní přípojky k novému rodinnému
domu na pozemku p. č. 457/17 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 8.1./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
výpůjčky části pozemku p. č. 173 o výměře cca
11 m2, ostatní plocha, komunikace nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001.
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Usnesení 8.2./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku p. č. 173 o výměře cca
11 m2, ostatní plocha, komunikace nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001.
Usnesení 9./19RO/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 „Pohádkový les“, termín konání akce 29.06.2019, ve výši
5 000 Kč.
Usnesení 10./19RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala návrh Okresního
Soudu ve Zlíně č. j. 26 C 4/2019 na uzavření
smíru ve věci uložení vhodného a přiměřeného
opatření k odvrácení hrozící újmy sesuvu v chatové oblasti v Zeleném údolí a schválila jeho
uzavření, návrh smíru tvoří přílohu zápisu č. 9.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 20. zasedání dne 1. 8. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./20RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č.
128/2000 sb., o obcích schválila program 20.
schůze.
Usnesení 2./20RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. (VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na služby „Želechovice nad Dřevnicí-úprava MK 4. května, II. etapa“
- technický dozor a BOZP a pověřila místostarostu obce podpisem Příkazní smlouvy s vybraným uchazečem Ing. Josefem Pivodou, Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín - Kudlov, IČ 40944204

za nabídkovou cenu 120 153 Kč vč. DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 21. zasedání dne 19. 8. 2019 následující usnesení:
Usnesení 1./21RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000
sb., o obcích schválila program 21. schůze.
Usnesení 2./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy
o dílo na poskytování konzultačních a poradenských služeb mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a CHRISTEC s. r. o., Masarykovo náměstí 208, 763 61 Napajedla, IČ
28301897, smlouva tvoří přílohu zápisu č. 2.
Usnesení 3./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila objednávku softwaru
od ALIS spol. s r. o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ, za cenu 47 522 Kč bez DPH.
Usnesení 4./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvália záměr provedení výměny kazetových podhledů a vestavných svítidel v budově hasičské zbrojnice na Pasekách
za cenu do 180 000 Kč bez DPH.
Usnesení 5./21RO/2019: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 241/1
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a So group s. r. o., Říčanská 279,
763 12 Vizovice, IČ 26941287, jako stavebníkem
dopravního napojení pozemků p. č. 186/2, p. č.
190/1, p. č. 190/15, p. č. 190/16. p. č. 190/17, p. č.
190/20, p. č. 190/21, p. č. 190/22 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 6./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí projednala a schválila záměr úpravy prostoru kolem kříže na Pasekách
v Želechovicích nad Dřevnicí podle návrhu
od Ing. Arch. Petra Zámečníka ve variantě č. 1.
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Usnesení 7./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy
č.: 1030046005/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 223/1,
229/3, 234/19, 237/2 a 241/1 v k. ú. Želechovice
nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, p. Hradil,
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 8.1./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření smlouvy
na výpůjčku části pozemku p. č. 173 o výměře
cca 11 m2, ostatní plocha, komunikace nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a xxx.
Usnesení 8.2./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření smlouvy
na výpůjčku části pozemku p. č. 173 o výměře
cca 11 m2, ostatní plocha, komunikace nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno
na LV 10001 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a Společenstvím vlastníků č. p. 326327, Želechovice nad Dřevnicí, Nad Školou 326,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 26271893.
Usnesení 9./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. č. 2513/3 o výměře 175
m2, lesní pozemek nacházející se v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 10./21RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace
a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a SDH Želechovice nad Dřevnicí,
Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí IČ 65792394 na pořádání jednorázové akce
„Soutěž v požárním sportu s večerní zábavou“,
datum konání akce 10.08.2019 ve výši 6 000 Kč.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. sídlí na Domě kultury, Gahurova 5265 ve Zlíně.
Nabízíme několik typů služeb pro zdravotně postižené, a to ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (problematika partnerská, pomoc s vyřizováním příspěvků na úřadech, kompenzačních pomůcek, zajištění následných služeb apod.) TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ (doprovod a tlumočení u lékařů, na úřadech,
bankách, poště atd.) a SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU pro neslyšící klienty, kde podporujeme rozvoj komunikačních schopností, pořádáme tlumočené přednášky a další aktivity dle možností a přání klientů. Důležitou službou je také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.
Euroklíč – má na něj nárok každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik,
stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké
čestné prohlášení o typu postižení.
Kontakty
Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, Email: katerina.kupcikova@czp-zk.cz, reditel@czp-zk.
cz
Sociálně aktivizační služby
Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289, e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz

Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270 e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948, e-mail: o.barankova-sluch@czp-zk.cz

Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz
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PRÁZDNINY SKONČILY…

Ani v době dovolených a prázdnin jsme
neustali s rozvojem a zlepšováním prostředí
v naší obci.
Letní prázdniny byly využity k realizaci
dlouhodobě plánované rekonstrukce školní
jídelny a jejího předsálí. Došlo zde k celkové
výměně nevyhovující elektroinstalace s doplněním nových prvků, které jsou důležité pro
nové využití těchto prostor. Jednalo se především o instalaci nových akustických stropních
podhledů s vestavěnými led svítidly a zcela
novým pojetím interiéru vč. umývárny. Součástí rekonstrukce je i výměna stávajícího jídelního nábytku, která bude provedena v nejbližší době.

všechny občany o pochopení a trpělivost.
Od druhé poloviny měsíce září bude tento
úsek uzavřen pro automobilovou dopravu. Pouze MHD a ČSAD budou mít omezený
průjezd ve zvláštním režimu. V období od 9.910.10.2019 bude průjezd MHD zajištěn přes
točnu. Od 11.10 do 30.11.2019 bude točna
neprůjezdná, vozidla MHD budou pokračovat
přes čerp. stanici SILMET a budou se vracet
po komunikaci I/49 zpět na autobusovou zastávku za světelnou křižovatkou. To znamená, že zpáteční zastávka u Obecního úřadu
po tuto dobu nebude obsloužena.
Novým chodníkem, který bude sloužit
především školákům z Lípy a východní části

obce, zdaleka nekončíme. Výhledově začnou
práce na dalších chodnících a šířkové úpravě
komunikací v okolí základní školy. Jedná se
o výstavbu celkem tří samostatných chodníků
v ulicích: Pod Stráží, Nad Školou a 4. května.
Další plánované chodníky budou vybudovány
v ul. Lysá a podél silnice III/49020 na Pasekách
v úseku od Eposu k hasičské zbrojnici. Chodník
Maršovy bude zahájen co nejdříve po dořešení souhlasu EON s provedením stavby v blízkosti sloupů nn.
Závěrem přejeme školákům hodně úspěchů
v novém školním roce a našim spoluobčanům
hodně optimismu v nadcházejícím podzimním období.
Vlastislav Švrček,místostarosta obce

Další (pozdně prázdninovou) akcí je zahájení stavby chodníku a parkovacích míst na ulici
4. května II. etapa - směr Lípa. Tyto práce měly
být původně zahájeny dříve, ale kvůli všem
administrativním procesům došlo k jejich zdržení. Zakázku vyhrála ve veřejné soutěži firma
KKS, spol. s.r.o., která započala práce v období
před začátkem školního roku a v této chvíli má
za sebou již řádný kus práce.
S touto činností však souvisí i nepopulární,
ale nutné opatření, týkající se omezení dopravy a dočasných uzavírek. Tímto prosíme

Od 11. 10. do 30. 11. 2019 bude točna neprůjezdná, vozidla MHD budou
pokračovat přes čerpací stanici SILMET a budou se vracet po komunikaci
I/49 zpět na autobusovou zastávku Želechovice-Křižovatka.
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SCHOLA - UDÁLOSTI TĚCHTO NABITÝCH MĚSÍCŮ
Za děti, mládež, rodiny a celou grupu kolem kostela v Želechovicích se vám hlásí Marťa. Přináším
přehled akciček, co se na podzim chystají, nějaké ty
novinky, co se v našem fungování změnilo či změní,
a taky zprávy z událostí už uplynulých. Nejprve se
podíváme do budoucnosti. Tákže si vezměte kalendáře a diáře a pište si:
Co se chystá?
• 13. 9. Mládežnická mše v Trnavě – 17 hod, téma
Věřím v Boha skrze kněze?
• 14. 9. odpo na obecním úřadě: Tvoření na misijní
jarmark pro celé rodiny i jednotlivce, děti i dospělé,
ženy i muže - Malování na hedvábí, dřevěnné výrobky
• 21. 9. odpo na obecním úřadě: Tvoření na misijní
jarmark - EKOvýrobky: tašky, ubrousky
• 28. 9. Volejbal a přehazka pro mládež, Štípa – jen
za pěkného počasí!
• 5. 10. odpo na obecním úřadě: Tvoření na misijní
jarmark - EKO výrobky: pytlíky na svačinky
• Nácviky na Betlémské světlo (termíny se ještě
upřesní)
• 20. 10. v 8:00 Misijní neděle: mše + jarmark celé
dopoledne
• 16. 11. Setkání schol v Lidečku, kde nás bude reprezentovat spojené Spolčátko pro děti, ministranti,
velká schola a dŽob
• 30. 11. Církevní silvestr Vizovice
• 6. 12. Mládežnická mše ve Slušovicích + možnost svátosti smíření
Co už proběhlo?
1. Farní táborák
Poslední čtvrtek ve školním roce 2018/2019 se už
jako tradičně konal farní táborák – opět se to neobešlo bez pořádné vodní hry pro všechny věkové kategorie. Před tím ale byla mše svatá, na jejímž konci už
tatínci rozdělávali oheň. Bylo dost špekáčků pro každého, Žaludkovi (už skoro bych řekla tradičně) přivezli tunu zmrzliny, kterou si děti ochotně rozdělili
a zbaštili – tímto jim moc děkujeme! Někteří rodičové zase napekli koláče a buchty. Celý večer utekl tak
rychle právě proto, že nám spolu bylo moc dobře.
2. Farní tábor 2019 (neplést s táborákem)
Letošní tábor byl zcela výjimečný v mnoha věcech. Velké Losiny - místo, kde jsme byli zcela poprvé, místo, které na nás čekalo se všemi svými neznámými překvapeními, se svou nádhernou přírodou
a s velmi prostornou farou, do níž jsme pohodlně
naskládali veškeré naše materiály na hry, jídlo, buchtičky od maminek, i veškeré děti a vedoucí, jichž
dohromady letos bylo 26! (Je zajímavé pozorovat,
jak se děti i vedoucí v průběhu let mění, dospívají,
začínají jezdit noví členové či přestávají ti starší, kdo
nechtějí vedoušovat)
Ano, letošní tábor probíhal docela daleko - ve Velkých Losinách, proto jsme se domluvili s rodiči a zorganizovali hromadný přesun dětí vlakem. Zavazadla
jsme naskládali do jednoho velkého auta s vozíkem
(tímto děkujeme Krčkům! :) ), abychom je po cestě
během dvou přestupů nepoztráceli. A jelo se. Do neznáma. Po příjezdu jsme zjistili, že jsme doopravdy
dojeli daleko, do neznáma, do ciziny - do Francie!
Ale jako naschvál je Francie zrovna ve válce, a to
ne v ledajaké. Přímo ve stoleté! Angličané likvidují
Francii, francouzské vojsko je na rozpadnutí a jakási Francouzka z vesničky Domrémy tvrdí, že dokáže
Angličany porazit. Naším úkolem je snažit se na sobě
zapracovat, abychom se z hnojníků stali ideálně rytíři a mohli pomoci té mladé dámě zvítězit. Musíme se
naučit sebezáporu, pořádku, vojenským nástupům,

tanci, psaní dopisu husím brkem, středověkému
sportu středobalu, či vplížení se na cizí území. Třebaže jsme se stále zdokonalovali a sváděli tvrdé boje
a souboje, našli jsme si čas i na zpověď a mši v místním kostelíku. Uspořádali jsme také korunovaci králi
Karlovi a vypravili se do Šumperka, abychom zmapovali území. Místo mapování jsme si však nakonec
nakoupili boty u Bati, našli ztracenou známku pro
pejska a zadováděli v letní herně v místním Vlastivědném muzeu. Závěrečná bitva o Paříž, která se napoprvé nepovedla, musela být svedena podruhé, už
bez Johanky, kterou nám Angličané zajali a odsoudili k smrti upálením. My jsme se ale nedali a zvítězili
jsme. Za to jsme byli pasování na rytíře a zúčastnili se
celovečerní taneční párty. Druhý den jsme se probudili v nebi a dostali odměnu za celotýdenní snažení.
Ještě předtím jsme ale prošli očistcem = uklízení :D.
Celotáborovou soutěž vyhrál Pavel, který s námI jel
úplně poprvé!
Velká gratulace!
„Nejlepší bylo to vloupání se k těm cizím lidem!“
tvrdila většina. Já musím souhlasit. Ti „cizí lidi“ – naši
přátelé z jiného tábora, které ale děti neznali – pak

přišli na naši závěrečnou párty a donesli nám pizzu!
Veliké díky patří všem nadšeným děckám, obětavým
vedoucím, podporujícím rodičům, kteří nám děti
svěřili, dováželi a odváželi kufry a další materiály,
díky moc obci a ostatním sponzorům a panu faráři!
3. Zahájení školního roku 2019/2020
A sotva skončil tábor, máme tady začátek roku
a s tím spojené žehnaní aktovek, batohů a tašek. Mše
svatá, vyhlášení prázdninové soutěže „Kdo pošle
panu faráři nejvíce pohledů“ a sdílení zážitků z táborů a dovolených před kostelem. Novému roku ZDAR!

Jaké změny nastaly? A jak to letos bude probíhat?
Kdo by se chtěl přidat ke scholičce a rád by zpíval v této parádní partě, ať řádně čte: mladší děti
od nuly do třetí třídy můžou chodit do spolčátka
ve čtvrtky v pět hodin. Ze scholičky a našich roztomilých dětiček už vyrostly mladé dámy a pánové, proto
se jmenujeme dŽob a scházet se budeme v pátek
v 17:00! Budeme pořádat společné aktivity jako tvoření, tanec, víkendovky, filmové večery a podobně.
Všechno sledujte zde: scholicka9.webnode.com
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CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE –
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ČERVENEC, SRPEN
Jako každý rok se v období
prázdnin konaly dva turnusy
příměstského tábora pořádané
Centrem pro rodinu Vizovice. Táborové zázemí bylo na sokolovně
v Želechovicích, kde jsme se každé ráno sešli a seznámili se s programem na daný den. Pondělní
dopoledne jsme se jako vždy věnovali rozdělení se do týmů, vymýšlení týmového jména, pokřiku a velice oblíbeného tanečku.
Během tábora jsme měli možnost
díky SDH Želechovice zahrát si
na hasiče a to včetně projížďky hasičským vozem, která
sklidila mimořádný
úspěch, seznámit
se se zajímavými
sochami a architekturou Zlína díky
programu Krajské
galerie, zašplhat si
do neuvěřitelných
výšek v lezeckém
centru
Vertikon
nebo se třeba chopil kol, koloběžek
nebo
šlapacích
kár a nasimulovat

dopravní situace na dopravním hřišti v Malenovicích. Nechyběl ani výšlap na Lysou a do Jaroslavic,
na konci kterého nás čekalo opékání špekáčků nebo
třeba návštěva zámku ve Vizovicích se zastavením
se v místní čokoládovně. Pátek byl ovšem co se
týče jídla unikátní na obou turnusech, protože jsme
měli možnost obědvat v nepálské restauraci, kde již
z předchozích let víme, že zde dětem velmi chutná.
Také jsme navštívili Lanáček v Otrokovicích a zahráli si laser game. A ani letos nechyběla koupačka! Už
teď se všichni těšíme na příští rok, kdy si opět budeme moct prožít dva týdny plné zážitků.
vedoucí tábora
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SKAUTSKÉ OKÉNKO O PRÁZDNINÁCH
Jako každý rok i letos se skauti Želechovice nad Dřevnicí zúčastnili v průběhu prázdnin táboru. Letošní tábor se skládal ze dvou částí. První část byla výprava pro
starší skauty. V průběhu tohoto týdne proběhlo několik her a hlavně se děti vydaly na dobrodružný puťák s přespáním na nedaleké Ploštině. Cestou plnily mnoho
zajímavých úkolů. Druhý týden už přijeli na tábor i mladší účastníci. Tématem tábora byl Zikmundův poklad. Cestovatelé každý den navštívili jiný kontinent, o kterém
se zároveň dozvěděli i mnoho zajímavých informací. Tři z našich Rebelek a jeden Irbis si zde slavnostně složili skautský slib. Doufáme, že si děti z tábora přivezly jistě
mnoho zážitků a zkušeností a příští rok pojedou znovu.
Skautský rok a družinové schůzky budou začínat třetí týden v září. Na další rok se těší Irbisové, Rebelky, Brontosauři a Bobříci.
Nikol Strohbachová
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II. POHÁDKOVÝ LES 29. ČERVNA 2019
Na konci června se konal v pořadí již
druhý Pohádkový les na Želechovických pasekách v lese u místního výletiště. Počasí bylo nádherné a přilákalo
velký počet rodin s dětmi.
Cestu pohádkovým lesem zahájily
děti u klaunů, kteří je vesele přivítali.
Pokračovaly v cestě lesem, kde je čekalo celkem 12 stanovišť s postavičkami ze známých pohádek (Mach a Šebestová, Mrazík, Ledové Království,
Křemílek a Vochomůrka, Piráti, ad…).
Na každém stanovišti děti plnily tématické úkoly a za jejich splnění dostaly zaslouženou odměnu . Odměny
byly bohaté. Odnesly si nejen sladkosti, ale i pastelky, tetovačky, plastelínu,
omalovánky nebo bublifuk.
Po absolvování všech stanovišť si
děti mohly opéct špekáček a spolu
s rodinou si užít atmosféru paseckého
výletiště. Pro děti byl připravený skákací hrad, malovaly křídami na zem,
tančily a některé jen dováděly na přilehlém dětském hřišti.
Akce se vydařila a my budeme nabírat síly a inspiraci na další rok 
Děkujeme všem účinkujícím a sponzorům, kteří tuto akci podpořili tj.:
Pegas container s.r.o., Pila Pešl s.r.o.,
obec Želechovice nad Dřevnicí, AGAS
GROUP s.r.o., Benefit s.r.o., Zdeněk
Kedroň Ronelt, autodoprava René
Zicha, pneu Vrubel, Dawex Chemical
s.r.o., GLASS CAR s.r.o, kovovýroba
Miroslav Dolina, autodoprava Šošolík Jindřich E+H, Alois Doležal-Dolas.
Děkujeme a budeme se těšit na spolupráci v nadcházejícím roce.
Markéta Krajčová
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RANÍČEK U ROBINSONEK
Konec školního roku nabízí krásné počasí
a tím i vybízí k nejrůznějším výletům. My se
v Raníčku rozhodli, že si závěr našeho setkávání zpříjemníme v blízkém
okolí. Výlet
k Robinsonkám na Želechovických
pasekách
měl obrovský úspěch.
Sešli jsme
se v ranních
hodinách
přímo na jejich statku,
kde jsme si
užili příjemný půlden.
Děti
viděly různá
zvířátka
a některá si
mohly i pohladit. Největší radost
dětem udělala projížďka na koni,
ze které byly
nadšené. Po-

bíhání po statku bylo únavné a když dětem vyhládlo, přichystali jsme ohniště a opekli jsme
si špekáčky.

Děkujeme Robinsonkám za příjemné pohoštění a budeme se těšit na další setkání.
Markéta Krajčová
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„SVĚT JE NEJKRÁSNĚJŠÍ ZE HŘBETU KONĚ“ ROBINSONKY A ZPRÁVY Z LÉTA
V červnu probíhaly exkurze škol a školek, klubu
maminek s dětmi, mimo
jiné také k nám zavítal
želechovický Klub maminek „Raníček“, kde jsme
jim nabídli pohodové
dopoledne se svezením
na koních a opečením
špekáčku. Jsme moc rádi,
že se k nám lidé, vracejí
a doporučují nás a naše
služby.

Celé léto bylo o táborech, návštěvách různých organizací, skupin seniorů, chráněného bydlení a také dobrovolných brigádníků,
v rámci pracovní terapie pro hendikepované
lidi.

Majoritní službou je
mimo jiné hippoterapie
pro děti i dospělé s různými druhy postižení.
Tutu službu nabízíme
a provozujeme šest let,
a víme, že terapie zvířaty pomáhá. Máme jen
kladné výsledky. Terapie
zvířaty odbourává stres,
strach, noční můry, neklid, ataka, rozvíjí řeč
a napomáhá se zbavovat
strachu z neznáma. Pokud máte ve svém okolí
dítě, nebo dospěláka řekněte jim o nás, že tady žijeme vedle vás a rádi pomáháme. Služba je plně
hrazená klientem.
Tábory – z plánovaných šestí turnusů, se
nám podařilo otevřít pět turnusů jak příměstských tak i pobytových. Děti byly spokojené

a už se těší na příští prázdniny. Dokonce jsme
měli děti z daleké Ameriky, což nás mile těší, že
o nás vědí i tak daleko.
Co nás čeká na podzim – kroužky – nově otvíráme ve čtvrtek i v pátek, a ty dva dny chceme nabídnout místním dětem. Tak neváhejte
a ozvěte se nám. https://robinsonky.webnode.
cz/krouzky2/ Celoroční aktivita pro děti z Želechovic je finančně podporována obcí.
-dny na ranči, září, říjen, listopad,
-jezdecké víkendy s ubytováním pro pokročilé jezdce. Věková skupina od 10 let.
Těšíme se na Vás. Za Robinsonky,o.s.
Halina Bílková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRÁZDNINY V MŠ
Prázdniny plné her a pohybu v naší mateřské škole probíhaly většinou v rozlehlé školní zahradě a přilehlém altánku, kde se děti schovávaly před horkými
slunečními paprsky. Pěkné počasí také umožnilo
pořádání kratších výletů do okolí. Poslední týden
prázdnin byla MŠ pro děti uzavřena. Všechny zaměstnankyně školy využily tuto příležitost nejen pro
vylepšení prostředí před začátkem školního roku,
ale také pro plánování nových akcí a zážitků, protože
všechny děti mají rády překvapení.
Začátek školního roku v MŠ
Opět máme září a s ním začátek nového školního

roku. Starší děti se už od prvních
dnů s radostí pustily do práce,
vyrábění, malování a učení se novým věcem.
Mladší děti se rovněž těšily
na kamarády. U některých se
sice objevily trošičku obavy a slzičky při odloučení od maminky,
ale když uviděly spousty hraček
v hracích koutcích, hned začaly
objevovat, co nového mohou
provádět. Každé dítě totiž chce
růst a co nejvíce vědět o světě
kolem sebe. Cílem učitelek je této

přirozenosti
s láskou využít.
Všichni se budeme snažit,
aby nám bylo

spolu moc krásně, zažili jsme spolu mnoho krásných
dnů a abychom, jako doposud, byli jedna spokojená
“školková rodina.“
Eva Hurtová
učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
teli Chmelovi na Pasekách,
za profesionální hodinu
parkouru, jíž vedl Martin
Honzek, Kubovi Bradáčovi,
který přijel až z Mladé Boleslavi, aby si s dětmi popovídal o „odlišnostech“

Léto s tábory
V letošním roce jsme na prázdniny připravili
dva příměstské tábory se sportovním zaměřením. Jejich cílem bylo dopřát dětem léto v pohybu a ukázat jim, že zdravý životní styl a sport není
nuda.
Cykloturistický příměstský tábor – červenec
Tento tábor byl zaměřený na správné chování na jízdním kole v provozu a na ovládání kola
v terénu. Cílem bylo děti naučit řešení dopravních situací, pravidlům silničního provozu a kontrolovat správnou výbavu jízdního kola. Mimo
jízdy na kole si děti užily atraktivního programu.
Nechyběl golf, koupání, jízda na vodě s paddleboardy, jízda na koloběžkách nebo návštěva bikeparku.
Tábor byl vedený instruktorkami s licencí cykloturistiky a cyklistiky Michaely Bařinové a Bronislavy Babíkové. Pro zajištění větší bezpečnosti
na děti dohlížely ještě vedoucí Eliška Babíková
a studentka Petra Máčalíková.
Sportovně pohybový příměstský tábor – srpen
Byl to týden plný radostných usměvavých dětí,
zábavy a dobrodružství. Aby měly děti na léto
příjemné vzpomínky, opět byl pro ně přichystaný
zábavný program po celý týden. Velkou výzvou
pro některé z nich byla jízda na kole po cyklostezce, nebo na vodě s paddleboardy. V pátek jsme se
všichni rozloučili turnajem na bowlingové dráze.
Velké poděkování patří nejen dětem, ale i dospělým. Za skvělou požární zábavu panu veli-

dětí s postižením.
Vděční jsme také
MONOSKIZLÍN
a centru APA FTK
UP v Olomouci
za zapůjčení speciálních sportovních
pomůcek.
Za chutnou stravu

děkujeme paní Minaříkové. V neposlední řadě
náleží díky rovněž paní Haně Markové a Elišce
Babíkové - za jejich energii a neutuchající elán
po celou dobu tábora.
Byli jste skvělí! Ahoj opět příští rok.
Michaela Bařinová, vedoucí tábora
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ERASMUS+
Máme velkou radost, že škola uspěla ve dvou
projektových žádostech vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+. V rámci akce Partnerství škol budeme realizovat dvouletý projekt
Challenge your life with four Cs se zaměřením
na rozvoj nezbytných dovednosti 21. století,
a to kritické myšlení, komunikaci, spolupráci
a kreativitu. Na projektu se podílí školy ze Slovinska, Portugalska a Itálie. Naše škola je koordinátorem celého projektu.
Díky přidělenému grantu přivítáme v listopadu skupinu učitelů z jednotlivých zemí na přípravném pracovním setkání u nás ve škole.
Na jaře vyrazí již skupiny žáků s pedagogickým
doprovodem ze všech spolupracujících zemí
do Portugalska. Setkání žáků v Itálii a Slovinsku
v příštím školním roce je naplánováno na září
a únor. Celý projekt bude zakončen velkým projektovým setkáním v červnu 2021 u nás v Česku.
Věříme, že projektové aktivity a spolupráce různých škol a zemí přispějí k přípravě dětí
na měnící se svět, posílí jejich sebevědomí
a podpoří jejich osobnostní rozvoj.
V programu Strategických partnerství, jehož
cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe navážeme spolupráci se školami z Norska,
Itálie, Portugalska, Polska a Slovinska. Tématem projektu Innovative use of ICT to improve
students learning je využití moderních technologií ve výuce. V rámci tohoto projektu budou
učitelé testovat a rozvíjet inovativní metody
podporující žákovo učení na poli informačních
a komunikačních technologií.
ENGLISH FOR FUN
Jak si určitě rodiče našich druháčků brzy
všimnou, přibyla jim v rozvrhu jedna hodina angličtiny týdně. Našim cílem je vystavit děti prvnímu cizímu jazyku – angličtině přirozeně, tak
jako se učí automaticky i jiné věci. Vybudování
dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje. Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo
jazyka a situací, které v anglicky mluvícím světě
mohou nastat. Děti projdou tzv. audioorální
kurz, který představuje takové „nasávání jazyka“. Děti se seznámí s výslovností a základními
slovíčky a frázemi v anglickém jazyce hlavně
prostřednictvím her, písniček a říkanek. Naučí
se rozumět jazyku ve třídě a odpovědět na jednoduché otázky. Dětem i rodičům přeji, aby se
jim angličtina moc líbila!
Andrea Pritchard
UČITELÉ V LAVICÍCH
Pedagogové často využívají část prázdnin
k dalšímu vzdělávání a rozvoji. Rádi bychom
zmínili dvě významné akce, kterých se zúčastnili.
Letní škola kritického myšlení Třebíz
Náplní 5 velmi „nadupaných“ a zajímavých
dnů bylo jednak seznámit se s dalšími metodami RWCT, ale také besedy s odborníky (speciální
pedagožka J. Budíková, historik J. März, známý
psycholog V. Mertin atd.) a výměna zkušeností
s kolegy z jiných škol. Domníváme se, že metody kritického myšlení jsou pro děti prostředkem, jak lépe a hlouběji pracovat s informacemi, třídit je a zaujímat k nim vlastní postoj.

Postupně se pokusíme alespoň prvky tohoto
konceptu zavádět do výuky napříč předměty
prvního i druhého stupně. Proškoleny byly L.
Čapková za 1. stupeň a J. Hrubá za 2. stupeň.
Ředitel naživo
V srpnu odstartoval dvouletý vzdělávací program pro vedení škol (ředitel školy a zástupce)
s podtitulem Vedeme školu pro děti. Jedním
z hlavních cílů programu je naučit se, jak posouvat školu kupředu se zaměřením na žáka a pedagogický proces, ve kterém sledujeme dopad
na žákovo učení. Zároveň studium poskytuje
prostor pro sdílení a podporu a profesní rozvoj
účastníků. Děkujeme za finanční podporu obce
pro toto studium.
REKONSTRUKCE
I během prázdnin se ve školní budově pilně pracovalo. Kromě dvou táborů probíhaly
také další práce. Nejrozsáhlejší změnu prodělala školní jídelna. Zde se uskutečnila výměna
elektroinstalace, stejně jako ve vedlejší umý-

04

15

várně a vestibulu před tělocvičnou. Tyto práce
zajišťovala firma UV servisní spol. s r.o., která
práci odvedla dobře a v dohodnutém termínu.
Nové podhledy významně vylepšily akustiku
v místnosti a vestavěná světla vhodně doplňují celkový dojem. Nově vybavená umývárna
před jídelnou působí moderně a svěže. Žáci
ocení prostorné úložné police pro aktovky. Finální práce v jídelně proběhnou v průběhu září
a října, kdy budou instalovány dekorační prvky
na stěny a nové jídelní sety pro strávníky.
Sborovnu a několik tříd jsme si vymalovali
svépomocí.
Celé druhé patro získalo ucelenější a čistší
vzhled díky novým nátěrům stěn a dveří. Ještě
zbývá doladit několik detailů (popisy tříd, očíslování dveří) a v plánu je také postupně dovybavit výklenky herními a relaxačními prvky pro
žáky.
Věříme, že tyto úpravy také přispějí k tomu,
abychom se ve škole cítili příjemně a dobře se
nám zde pracovalo.

16
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TERMÍNY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
17. – 18. 9. 2019

(úterý – středa)

22. – 23. 10. 2019

(úterý – středa)

3. – 4. 12. 2019

(úterý – středa)

MÍSTO:

spodní parkoviště pod školou (ulice 4. května)

ČAS:

v daných dnech vždy v 7:00 – 8:00 a 14:00 – 17:00

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
podzimní prázdniny

29.10.2019 – 30.10.2019 /úterý a středa/

vánoční prázdniny

21.12.2019 – 5.1.20120 /sobota-neděle/

pololetní prázdniny

31.1.2020 /pátek/

jarní prázdniny

2.3.2020 – 8.3.2020 /pondělí-neděle/

velikonoční prázdniny

9.4.2020-13.4.2020 /čtvrtek-pondělí/

hlavní prázdniny

1.7.2020 – 31.8.2020 /středa-pondělí/

2019
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zjistili, že vše byl jen podvrh a krutá pomsta bývalého spolužáka za příkoří, které mu během studií
působili. Ale co bylo nejdůležitější? Zjistili pravou
váhu přátelství a síly, když se spojí všichni dohromady a budou si pomáhat. I to vše se děti naučily
během týdne nabytého dobrodružstvím a nejrůznějšími aktivitami od výletu k Chladné studni, návštěvy Státní policie, koupání v bazénu, tvorby masek, kulis, kostýmů a rekvizit, diskotéky a adaptace
do kolektivu postižených kamarádů z organizace
Paprsek Vyškov a nakonec i táboráku s noční hrou,
která měla prověřit nejen odvahu dětí, ale i přátelství a soudržnost v jednotlivých týmech. V letošním
ročníku se sešla velmi výjimečná sestava dětí, kterým patří obrovské poděkování za skvělý týden.

Po letních prázdninách se už těšíme do pomyslných školních lavic, tedy za hudební a výtvarné
pultíky opět na pobočce v Želechovicích. Ve školním roce 2019/2020 nás čeká příprava četných
hudebních vystoupení, ať už jsou to tematické
besídky, veřejná akce ZUŠ OPEN 2020 nebo soutěž každoročně vyhlašovaná MŠMT, letos ve hře
na klavír, kytaru, smyčcové nástroje a další. Než se
opět pilně pustíme do tvořivé práce, ohlédněte se
s námi za uplynulým létem a přečtěte si malou reportáž Kláry Míčové z dalšího ročníku úspěšného
Letního múzického tábora Společnosti přátel ZUŠ
MORAVA. Třeba pro vás bude inspirací na příští léto.
Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku!
,,Ale teď už pozor, jelikož to dnes bude opravdu
napínavé“.
To jsou poslední slova úvodní řeči před začátkem
divadelního představení. A že to napínavé opravdu
bylo. Je již tradicí, že se část pedagogického sboru
ze ZUŠ Morava každoročně vydává na letní múzický pobyt do rekreačního areálu Revika Vizovice.
Každým rokem se nese pobyt v duchu nějakého tématu, které provází děti celý týden a nakonec i v divadelním představení. V letošním roce tvůrci zvolili
téma Detektivní příběh, ve kterém se sešla partička
velmi známých detektivů, kteří měli za úkol vypát-

rat vraha, který se jim tento úkol snažil všemožnými
způsoby překazit. Spisovatelka Jessica Fletcherová,
Sherlock Holmes spolu s Watsonem, Hercule Poirot
i slavný James Bond, ti všichni pátrali tak dlouho až

Toto poděkování patří také vedoucím táboru.
Martině Noskové, která je hlavou celého projektu
a díky ní se tato akce může konat, Petru Noskovi
za vymýšlení a realizaci většiny volnočasových aktivit, Markétě Dvorské, která se nemalým dílem podílela na volnočasových aktivitách, tvorbě kostýmů,
kulis a hudebního průběhu hry, Janě Vágnerové,
Rosalii Prnové a Janě Šindelářové za nacvičení celého představení a Kláře Míčové za zdravotnický dohled. Děkujeme všem sponzorům, rodičům za podporu a za záštitu ZUŠ Morava Zlín.
Jitka Rafajová
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POBYT SE ZDRAVOTNÍM CVIČENÍM A OSLAVOU LÉTA
V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
A stálo to zato. Program začal ve 21 hod. a bylo se
na co dívat. Nejdříve vystoupil písničkář z Jasenné,
následovalo nádherné folklorní pásmo souboru ze
Vsetína a nakonec ohnivá shou skupiny z Brna. Pro
účastníky vařila děvčata čaj ze 7 tajných bylin a přitom byla zapálena obrovská vatra, ze které šlehaly
vysoko plameny a největší radost z toho měly samozřejmě děti. Pomalou procházkou jsme se vrátili
těsně před půlnocí a byli jsme rádi, že jsme se tohoto
představení zúčastnili.
Po snídani v sobotu ráno jsme se rozloučili s tím,
že brzy v Rožnově na shledanou.
Jindřiška Hurtová

SENIOŘI NA 50. LIPTÁLSKÝCH SLAVNOSTECH
V neděli 25.8.2019 jsme opět společně Klub seniorů Želechovice n/Dř.-Paseky s MP ČČK Želechovice
nad Dřevnicí uspořádali zájezd na 50. Liptálské slavnosti.
Vyjeli jsme po obědě ve 12,30 hod., abychom
stihli slavnostní průvod obcí. který začínal ve 13,30
hod. Ještě předtím jsme si v parku prohlédli dřevěné sochy, které tvořili umělečtí řezbáři z celého okolí
a různé jiné dřevěné výrobky. Také výstava o historii
Liptálských slavností byla velmi zajímavá a výrobky
a kresby místních dětí, které navštěvují ZUŠ.
Průvod všech souborů procházel celou obcí až
V rámci našich víkendových pobytů jsme již několikrát navštívili hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm a tentokrát byla nabídka velmi zajímavá s tím, že
jsme mohli oslavit začátek léta a zúčastnit se
ve skanzenu oslav Svatojánského večera. Sluníčko
nám tentokrát opravdu přálo, takže jsme se sjeli již
ve středu 19.6. 2019. Jednalo se o pobyt od středy
do pátku a někteří účastníci si přidali ještě sobotu
a jednalo se opravdu o krásný program.
Po ubytování jsme si ve středu odpoledne zacvičili venku na posečené louce naše oblíbené energetické a lunární cvičení a po večeři jsme navštívili místní
bowling. Ve čtvrtek ráno ještě před snídaní jsme měli
cvičení v bazénu a od půl dvanácté byla naplánována exkurze do místního pivovaru v Rožnově. Samozřejmě došlo na ochutnávku piva, hezké povídání
o historii pivovaru a také o výrobě a nakonec jsme si

odnesli jako suvenýr sklenice
s logem pivovaru jako
dárek. Po večeři jsme zvládli ještě jedno cvičení a hlavně
jsme se těšili na slíbenou relaxaci, která po celém dni stráveném na sluníčku byla velmi
příjemná a uklidňující.
V pátek ráno po snídani
jsme absolvovali ještě jedno
cvičení „Na dobré ráno“
s pozdravem Zemi a potom polovina odjela již domů.
Druhá polovina využila venkovního bazénu a hlavně
jsme se těšili na Svatojánský
večer ve skanzenu.

do areálu, kde se konal závěrečný galaprogram 50.
ročníku MFF Liptálské slavnosti.
Před hlavním programem vystoupila dechová
hudba Liptalanka, Petr Soják a Valašský gajdoš z Neubuze.
V hlavním programu, který začínal v 15,oo hodin
vystoupily folklorní soubory z Kostariky, Rakouska,
Velikonočních ostrovů, Francie, Gruzie, Polska, Rumunska, Slovenska, Taiwanu a v neposlední řadě
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, CM Kuráž ZUŠ
Morava Liptál, FS Lipta a Ženský sbor Rokytenka.
Nejvíce nás uchvátilo vystoupení tanečníků a tanečnic z Velikonočních ostrovů a jako poslední vystoupení tanečníků z Francie, kteří nejenže chodili,
ale i tančili na dřevěných chůdách.
Potlesk a ovace nebraly konce a defilé bylo ukázkou společného tance všech účinkujících a diváků.
Samozřejmě že došlo i na společná fota. Zcela určitě
byla spokojenost na obou stranách a spousta lidí si
jistě řekla, tady se musím ještě někdy podívat.
Po celou dobu vystoupení se nám počasí přálo
a když jsme nastoupili do autobusu ke zpáteční cestě, tak se spustil liják a bouřka.
Zájezd se nám vydařil a to také díky finanční podpoře paní PaDr. Aleny Gajdůškové, která nám přispěla na autobus sponzorským darem. Děkujeme.
Jindřiška Hurtová
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SDH - ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

Mladí hasiči
Než začaly tolik očekávané prázdniny, stihli jsme
ještě několik soutěží. V sobotu 22. června jsme se
vypravili na nedaleký Provodov, kde se konala soutěž na místním fotbalovém hřišti. Účast byla slušná,
něco přes 20 týmů. Po startu to vypadalo velmi nadějně, ale bohužel se nám nejdříve nepodařilo zapojit hadici „B“ do stroje a poté jsme měli trable ještě
s přetlakovým ventilem… I přes všechny peripetie
jsme to nevzdali a útok za potlesku dokončili.
Chuť jsme si chtěli spravit následující sobotu na
Veselé. Družstvu mladších žáků to sice nevyšlo,
obsadili 9. místo z celkem 12 družstev, zato starší
žáci předvedli bezchybný útok a odměnou pro nás
všechny bylo krásné 3. místo, taktéž ze 12 družstev.
Během prázdnin jsme se zúčastnili jediné pohárové soutěže na Hrobicích, která se konala v sobotu
6. července. Konkurence byla opravdu velká, sjelo
se okolo 30 družstev mladších a starších žáků, a tak
nezbývalo, než se spokojit s pozicí ve druhé polovině výsledkové listiny. Nicméně jsme rádi za každou
účast na závodech, přes léto obzvláště.
Od září nám opět začínají pravidelné tréninky a to
každý pátek v 16:30-17:30 pro mladší žáky a v 17:3018:30 pro starší žáky na zbrojnici v Želechovicích.
Ivana Hrazdirová a Kryštof Balajka,
vedoucí mládeže
Družstvo mužů
V sobotu 29. června jsme se sešli v pořadí na třetí
soutěži seriálu Grand Prix v sousedních Lužkovicích.
Tato soutěž začínala trochu netradičně dopoledne.
Standardní trať, která začínala slalomem s podlezem
a oběhnutím kužele, dále pokračovala pomocnou

základnou, dalším oběhnutím kužele, prolezením
traktorové pneumatiky a proskákáním další pneumatiky, jsme již znali z minulých ročníků, a tak nás
nemohlo nic překvapit, což se vyplnilo a my jsme
zaslouženě vyhráli.
Druhou polovinu seriálu soutěží GP jsme zahájili v
sobotu 20. července na Želechovických Pasekách. V
podstatě ani zde neproběhla nějaká zásadní změna

na trati. Domácí borci ovšem nenechali nic náhodě,
a jak to u nich bývá zvykem, na domácí půdě vyhráli.
My jsme brali stříbrnou příčku.
Následovat měla o týden později soutěž v Lípě,
která však byla kvůli nepřízni počasí zrušena. Což
nám ovšem velmi slibně nahrálo do karet. Vyvrcholení celého seriálu Grand Prix proběhlo tedy soutěží
u nás.
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Soutěž Grand
Prix VIII. okrsku
v Želechovicích
V sobotu 10.
srpna se konala
poslední soutěž
ze série Grand
Prix na Střelnici. I když bylo o
celkovém vítězi
rozhodnuto,
neponechali
jsme nic náhodě a chtěli jsme
se na domácí
půdě předvést.
Novinkou pro
letošek
byla
obměna tratě.
Zrušili jsme náš
klasický slalom,
vynechali oběh
stromu v kopci
a přidali okno a
nástřikový prostor. Jako první jsme šli na řadu my. Od startu nám
vše klapalo a problém nastal, jakmile se voda dostala na rozdělovač. Tlak vody obsluhu rozdělovače
překvapil a trvalo několik drahocenných sekund,
než se jí podařilo divoký rozdělovač zkrotit, což se
podařilo, ale bylo jasné, že první nebudeme. Zaslouženě vyhráli kluci z Jaroslavic, Ostrata brala stříbro a
nám se poštěstilo a skončili jsme třetí. Družstvo žen,
které se poskládalo alespoň na domácí soutěž, porazilo děvčata z Lípy, a v sedmi lidech si zaslouženě
odneslo vítězný pohár.

Po soutěži následovalo i celkové vyhodnocení
letošního seriálu Grand Prix VIII. okrsku. Za ženy se
tohoto seriálu zúčastnily pouze holky z Lípy, a tak
bylo o vítězi jasno. V kategorii mužů se pořadí vítězů
letos promíchalo. Poslední příčky patřily mužům z
Lužkovic a Klečůvky. Páté místo obsadila Lípa. Překvapením pro všechny bylo, že několik let vítězné
Paseky letos obsadily nepopulární bramborovou
pozici. Třetí místo obsadila Ostrata, druzí zaslouženě
Jaroslavice a my jsme konečně po několika letech
převzali krásný putovní pohár! Uvidíme, co přinese
následující ročník.

Pozvánka
V sobotu 28. září se v naší obci koná I. ročník Hasičské pouti VIII. okrsku. Průvod půjde od památníku
padlých u obecního úřadu na mši do kostela, která
bude začínat v 11:00. Všichni jste srdečně zváni.
V sobotu 19. října se pak koná tradiční hodové
vodění berana s večerní zábavou na sokolovně od
20:00. Všechny srdečně zveme.

Za SDH Želechovice
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira

HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY

SEZÓNA GRAND PRIX 2019
Jako každá jiná hasičská sezóna poháru
Grand Prix i tato začínala na Klečůvce. Letos jsme obhajovali „triple“ z posledních let,

a proto jsme byli favorité. Hned v prvním
závodě nám vše klapalo, ale chybou u rozdělovače se nám nezadařilo a odměnou bylo 5.
místo. Další závod byl v Ostratě, kde se nám

nezadařilo z podobného důvodu a nakonec
jsme si odváželi 4. místo. Trochu jsme začali váhat o našem obhajování triplu a zkusili
jsme zabojovat na dalším závodě v Lužkovi-
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cích. Opět se nám zadařil start a utíkali jsme
vzhůru k vítězství, ale zastavilo nás „zaškobrtnutí“ na poslední překážce a díky tomu hořce přebírali diplom za 4. místo. Samozřejmě
jako každý rok jsme doufali, že na Pasekách
zlomíme naše umístění z předchozích soutěží. Trať byla připravena jako posledně a díky
touze po vítězství se nám podařilo vyhrát první letošní závod. Bohužel jsme ale věděli, že
do bojů o prvenství už nezasáhneme, ale snažili jsme se aspoň posunout na stupínek vítězů. Jelikož se závod v Lípě díky nepříznivému
počasí musel zrušit, čekaly nás Želechovice.
V Želechovicích jsme věděli, že musíme uspět
a vyhrát, abychom dosáhli lepšího celkového
umístění, ale ani zde nám nebylo přáno. Díky
prasklému spoji na hadici jsme dostali „N“, což
znamená neklasifikován, a tím jsme skončili
na poslední bodované pozici. Celkově jsme
se tedy v seriálu GP umístili na 4. místě. Teď
víme, že se musíme na příští rok lépe připravit a naladit formu, abychom zasáhli do bojů
o prvenství. Poděkování patří všem cvičícím,
fanouškům a rodinným příslušníkům za podporu a pochopení :) Příští rok tedy znovu
a lépe! Sportu zdar!
Petr Hanzlík
ČINNOST SDH ŽELECHOVICE – PASEKY
2019
Třetí víkend v červnu jsme s družstvem starších žáků absolvovali hned tři soutěže. V sobotu ráno jsme vyrazili na soutěž na Provodově.
V konkurenci 9 družstev jsme si po skvělém
útoku odvezli pohár za 1. místo. To dopole-

dne jsme ještě stihli soutěž v Újezdě, kde se
jela Zlínská liga, na kterou jezdí nejlepší týmy
z našeho okresu. Po našem příjezdu mělo
soutěž za sebou již 20 družstev a pohled
na výsledkovou tabuli nás značně znervózněl. Za nejlepším časem 13:60 bylo ve dvou
sekundách poskládáno hned 6 družstev. Nebylo co ztratit, a tak jsme se vyhecovali a čas
14:81 a celkově 5. místo jasně ukázalo, že Paseky patří k těm nejlepším týmům.
V neděli nás čekala soutěž v Pozlovicích,
kde bývá tradičně přes 30 družstev. Na této
soutěži nás zradila prášící proudnice, která značně zkomplikovala sestřelení terče,
a z toho důvodu jsme skončili ve druhé desítce. Týden na to byla soutěž na Veselé, kde
jsme vyrazili i s družstvem mladších žáků.
Na start se postavilo 25 družstev z blízkého
i širokého okolí. Starší napravili zaváhání z Pozlovic a po skvělém útoku si odvezli vítězný
pohár. Mladší se chtěli taky vytáhnout a šli
do toho naplno. Zaváhání přišlo na proudu,
kvůli kterému si odvezli 7. místo.
První červencový víkend byla soutěž v Hrobicích, kde jsme jeli jen se staršími. Chyba přišla na proudu a z toho 7. místo z 15. družstev.
Poslední sobotu v červenci jsme jeli na soutěž do Lípy, kde nás trápila netěsnost na savicích. I přes tento problém jsme s družstvem
starších zvládli útok v druhém nejrychlejším
čase za domácím týmem.
Začátkem srpna nás na paseckém výletišti
navštívily děti z příměstského tábora z místní základní školy. S mladými hasiči jsme jim
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připravili 0,5 km stezku, na které bylo 5 stanovišť s úkoly. Nechyběla střelba ze vzduchovky, přeručkování zavěšeného lana, překonání
bariéry a sestříknutí terče z ruční stříkačky.
Nakonec shlédli požární útok našich starších
žáků. Všem se jim u nás moc líbilo.
17. 8. byla soutěž ve Vlachově Lhotě, kam
jsme jeli s oběma našimi družstvy. Mladším
útok klapl výborně a jejich nejlepší čas v sezóně 16.26 sec. jim přinesl pohár za třetí místo. Starší časem 14.74 sec. vybojovali pohár
za druhé místo.
Další sobotu jsme měli loučení s prázdninami. Vyjeli jsme do Luhačovic na přehradu, kde
si někteří půjčili koloběžky a ostatní šlapadla.
Bylo horko, a tak jsme uvítali koupání v přehradě. Po návratu na výletiště jsme si postavili
stany, opekli špekáčky a po setmění se vydali
na stezku odvahy do okolního lesa, kde na ně
čekal i místní hejkal. Všichni stezku zvládli, hejkal přežil a po půlnoci někteří úspěšně usnuli.
Poslední prázdninový den jsme se vydali se
staršími na soutěž Zlínské ligy do Mysločovic,
kde bylo 48 družstev. Po zaváhání na proudu
jsme nakonec obsadili střed výsledkové tabulky.
V září nás čekají poslední tři soutěže a v říjnu podzimní kolo hry Plamen. Věřím, že se
nám na soutěžích zadaří jako doposud a odvezeme si nejen výborné umístění, ale hlavně
radost a spokojenost z toho, že děláme sport,
který nás baví.
Robert Chmela
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
70 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŽELECHOVICÍCH
V letošním roce si připomínáme v naší
obci také další významné výročí. 16.října 1949 byla slavnostně otevřena nová
školní budova. Na podzim tedy tomu již
bude 70 let a je na místě si připomenout
události, které vedly k vybudování naší
„měšťanky“ (později základní školy).
Již v dříve uvedeném samostatném
článku (ročník 2012, číslo 2) jsme se
podrobně věnovali historii vzdělávání
v obci. Víme, že naše škola patřila k jedněm z nejstarších v okrese a připomínána je již před třicetiletou válkou. Původně stála pravděpodobně na levém
břehu Obůrku z důvodu zřízení zlínským
panstvím, později však byla přemístěna
na náves a k blízkosti kostela.
Na jejím místě pak byla v letech 18671868 vystavěna nová budova (dnešní
obecní úřad) a o třicet let později přistavěno i druhé patro. Tato národní škola
zajišťovala našim dětem základní vzdělání až do poloviny 20. století a po určitou
dobu zde působila i škola živnostenská.
Víme rovněž, že zde v roli rektorů a učitelů působila celá řada významných osobností – Jan Klabík - autor pobělohorských
kancionálů, varhaník Jiří z Borka, Antonín
Duraj a jeho syn Jan, Jan Halda z místního rodu papírníků, Cyril Horák, Ferdinand
Filipi - legionář a kronikář – autor svazku
„Želechovice - můj domov“, Václav Praxl –
účastník odboje, který zemřel v koncentračním táboře Mauthausen a mnozí další.
V době první republiky však roste zájem o vzdělávání a stále více dětí dojíždí
do zlínské měšťanky (dnes bychom řekli
na druhý stupeň). Například v roce 1939
je zapsáno do národní školy 380 žáků,
přestože Lípa už od roku 1892 měla svou
vlastní školu, a dalších 70 dětí navštěvuje
měšťanku. Kapacita budovy přestala postačovat a nouzově byla vytvořena další
třída - na Výpustě č.p. 277. Patnáct učitelů vyučovalo na dvě směny bez polední
přestávky. V roce 1940 byla nakrátko zřízena měšťanská škola pro želechovické
děti v Baťových závodech u koupaliště
(„na Kotvě“), němečtí okupanti ji však již
po několika měsících zavřeli až do konce
války a žáci z naší obce docházeli na Komenského pokusnou školu diferencovanou na Zálešné.
Po válce došlo k opravám budovy v Želechovicích, nicméně bylo již zcela jasné,

že Želechovice potřebují vystavět novou školu na svém území. Hybnou silou
tohoto svého životního díla byla Emílie
Klusalová, která vedla měšťanku pro želechovické děti ve Zlíně. Její osobnosti
se podrobně věnuje článek ve 2. letošním čísle zpravodaje. Myšlenka to však
nebyla nová, neboť už v roce 1923 byla
podána zemské školní radě v Brně žádost
o zřízení vlastní měšťanské školy v naší
obci a v roce 1935 začíná výkup pozemků
o celkové rozloze 5 hektarů. Během války
byla několikrát žádost obnovena, avšak
až po jejím skončení byl ustaven stavební výbor složený z předsedů a místopředsedů MNV zainteresovaných obcí a obou
ředitelů – Emilie Klusalové (měšťanka
ve Zlíně) a Ferdinanda Filipiho (národní
škola v Želechovicích). Konečně 22.října
1945 vydává Ministerstvo školství a osvěty povolení ke stavbě. Plány celého areálu jsou vytvořeny zlínskými architekty
Miroslavem Drofou a Rudolfem Hovorou
a jedná se o skutečně velkolepý návrh
zahrnující nejen budovu pro sloučenou
obecnou a měšťanskou školu, ale i tělocvičnu, mateřskou školu, hřiště, koupaliště, dva domky pro ředitele, učitelské
domy, park a školní zahradu. Trvá však
ještě téměř celé dva roky, než se podaří
vykoupit zbývající pozemky, zahájit přípravné práce, zajistit potřebné finance
a započít s vlastní stavbou. Dílo se daří
nejen díky několika stavebním firmám,
účasti armády, ale také i poválečnému
nadšení místních obyvatel a jejich dobrovolné výpomoci. Motorem a neutuchajícím zdrojem energie je Emílie Klusalová,
která svou vytrvalostí a mnohdy i neodbytností při vyjednáváních na ministerstvu dokáže zvrátit dokonce i nařízení
o zastavení prací, které padlo z důvodu
potřeby investic na jiných místech při
obnově země. Na začátku nového školního roku, v září 1949, se dílo blíží ke zdárnému konci. Zatím je nutno vyučovat
na sokolovně, v orlovně či ve staré škole,
avšak 16.října je již možno za účasti ministerstva, armády, zástupců přiškolených
obcí, učitelů, žáků a široké veřejnosti
přistoupit ke slavnostnímu otevření. Již
v předvečer probíhá koncert pěveckého
sboru Dvořák, ráno pak vychází průvod
po Přílucké ulici směrem do středu obce
a dále k nové budově, která je nadnese-

ně označována jako „želechovické Hradčany“. Akce je doprovázena bohatým
kulturním programem a večer pak na sokolovně a v lidovém domě vystupuje při
veselici vojenská hudba. Škola obdrží
čestný titul „Škola dukelských bojovníků“
a první ředitelkou se nestává nikdo jiný,
než právě Emilie Klusalová. V roce 1951
se sem stěhuje 4. a 5. třída národní školy
a o rok později i první tři ročníky.
Celé dílo se podařilo ve velmi krátkém čase a to i přesto, že z původních
plánů byla realizována pouze část. Dnes
již víme, že zamýšlené přístavby s tělocvičnou a jídelnou se dočkala škola
v roce 1978, další téměř čtvrtstoletí žáci
čekali na moderní venkovní sportoviště
a nedávno po rekonstrukci prostor v přístavbě sem byla kompletně přesunuta
i mateřská škola. Díky úsilí našich předků
zde získalo základní vzdělání již několik
generací žákyň a žáků, kteří tak byli připraveni pro další životní etapy.
Závěrem si připomeňme část textu
pamětního listu, který byl uložen do zdiva nové budovy: „Tato krásná škola je
dána dětem újezdu k dalšímu vzdělání. Dlouho hlásati bude obětavost lidu,
obcí a státu. Přejeme si, aby tato škola
šířila vzdělání a výchovu svých žáků tak,
aby byli z nich řádní, uvědomělí občané,
ozdoba obce a dobří vlastenci, milující svou vlast. Přejeme všem pokolením,
která budou do této školy choditi, aby jí
využila ve svůj prospěch, ke svému vzdělání, neboť: „Kdykoliv jsme vítězili, dělo se
tak silou ducha a vzdělání.“ V této škole
budou uskutečněny všechny myšlenky
velkého učitele národů Jana Amose Komenského. Kupředu národe, výš a výš!“
Pavel HURTA

Použitá literatura:
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI ČERVENEC - SRPEN 2019
Vlastimila Hutěčková
Ludmila Vernerová
Františka Zapletalová
Bohumil Vyoral
Bohuslav Segeťa
Stanislav Javora
Božena Patáková
Oldřich Vajdák
Jaroslav Macháň
Vladimír Machala

Antonín Sedlář
Antonín Špendlík
Věra Hrnčiříková
Zdenka Geržová
Jitka Hlahůlková
Tomáš Daněk
Jan Dřevojánek
Hana Čuříková
Radoslav Svacina

94 let
92 let
91 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let

75 let
70 let
70 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
17.-18.09.2019

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

škola

25.09.2018

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

obecní úřad

28.09.2018

I. ROČNÍK HASIČSKÉ POUTI VIII. OKRSKU

kostel

X. ŽELECHOVICKÝ BLEŠÁČEK

sokolovna

14.10.2019

SVOZ PLASTŮ

obec

19.10.2019

HODY - HODOVÁ ZÁBAVA – HRAJE SKUPINA KOSOVCI

sokolovna

19.10.2019

70. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

škola

MISIJNÍ NEDĚLE: MŠE + JARMARK CELÉ DOPOLEDNE

kostel

05.10.2019

9:00

20.10.2019

8:00

08.11.2019

17:00 POCHOD BROUČKŮ

sraz u Jednoty

SVOZY ODPADU V ROCE 2019
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

5. 1.

11. 1.

18. 1.

25. 1.

1. 2.

8. 2.

15. 2.

22. 2.

1. 3.

8. 3.

15. 3.

22. 3.

29. 3.

12. 4.

27. 4.

10. 5.

24. 5.

7. 6.

21. 6.

5. 7.

19. 7.

2. 8.

16. 8.

30. 8.

13. 9.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

8. 11.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

14. 1.

11. 2.

11. 3.

15. 4.

14. 10.

11. 11.

9. 12.

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

9. 1.

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

26. 12.

KONTEJNERY
ODVOZ
PLASTŮ

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU
KONTEJNERY
ODVOZ
PAPÍRU

3. 5.

12. 7.

10. 6.

15. 7.

12. 8.

6. 9.

9. 9.

1. 11.

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

23. 1.

6. 2.

20. 2.

6. 3.

20. 3.

3. 4.

17. 4.

1. 5.

15. 5.

29. 5.

12. 6.

26. 6.

10. 7.

24. 7.

7. 8.

21. 8.

4. 9.

18. 9.

2. 10.

16. 10.

30. 10.

13. 11.

27. 11.

11. 12.

26. 12.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

13. 5.

od 1. 4. 2019 svoz 1x za 2 týdny

15. 6.
20. 4.

15. 6.

2. 11.
7. 9.

2. 11.
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PLACENÁ INZERCE

