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v měsíci dubnu jsme se dočkali návratu některých dětí do škol. V této souvislosti byla
zavedena povinnost testovat děti dvakrát týdně při příchodu do školy. Další povinností,
s výjimkou dětí mateřské školy, je nosit roušku (u větších dětí respirátor) po celou dobu
výuky ve třídách i společných prostorech školy. Stejně tak se musí chránit i učitelé. Jistě
jste zaznamenali, že mnoho rodičů se proti takovým zásahům do práv a nejspíš i zdraví
dětí brání. Našel se i jeden ředitel základní školy v Semilech, který odmítl nařízení
ministerstva zdravotnictví ve své škole provádět. Po několika kontrolách z hygieny byl
nakonec pan ředitel odvolán. I na mě se obrací nespokojení rodiče s žádostí o zastavení
testování a zrušení nošení roušky či respirátoru ve škole. Faktem je, že je testováno více
než 354 tisíc dětí a jen asi u 0,4% z nich byla zachycena nákaza koronavirem. Potvrzuje
se to, co říkají nezaujatí odborníci již delší dobu, že děti a dětské kolektivy nejsou
ohniskem ani přenašeči virové nákazy.
Žijeme ve složité době, na příkladu školy v Semilech lze vypozorovat rozdělení
společnosti, když někteří rodiče odmítají vodit děti do školy, dokud se nezruší testování
a roušky, jiní zase odmítají vodit děti do školy, pokud se nebude testovat a nosit roušky.
A tak si vyberte. Já každému říkám, že musí používat zdravý rozum a za svým názorem
si stát, je to každého zodpovědnost. Ačkoliv chápu, že dodržovat vládní opatření bez
jakéhokoliv řádu a logiky je složité. Respektuji obě skupiny, pokud se chovají korektně
a na nikoho neútočí. Zdravým rozumem se řídí i paní ředitelka naší školy, když jsem
s ní o opatřeních mluvil, sama cítí, že výuka v rouškách nebo respirátorech není úplně
vhodná, a proto se učitelé budou snažit chodit s dětmi co nejvíce ven. Sám, když vidím,
jak někteří staří lidé cestou z obchodu, např. kolem obecního úřadu, táhnou těžkou
tašku na kolečkách a v respirátoru sotva popadají dech, neudržím se a snažím se jim
vysvětlit, že dodržovat opatření na úkor svého zdraví je nesmysl.
Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně energie, která jistě přichází s prvním jarním
sluníčkem.
Michal Špendlík, starosta obce

SPLATNOSTI A VÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2021
Od začátku února 2021 se na obecním úřadě vybírají poplatky za svoz komunálního
odpadu a poplatky ze psů za rok 2021,
splatnost poplatků byla do 30. dubna 2021.
KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
VE 1. POLOVINĚ ROKU 2021
19. 1.
16. 2.
26. 3.
13. 4.
18. 5.
15. 6.

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ
OBJEDNÁNÍ KONZULTACE NA ČÍSLE
tel.: +420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz

Provoz obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí /úřední hodiny/: pondělí: 8:00 - 12:00,
13:00 – 17:00; středa: 8:00 - 12:00, 13:00 – 17:00; pátek: 8:00 - 12:00 poplatková povinnost:
poplatek za komunální odpad činí 600 kč / osobu, dle schválené ozv č. 2/2020. Již druhým
rokem bude poskytnuta úleva z poplatku, a to poplatníkům s trvalým pobytem v obci, kteří
se zapojili do motivačního a evidenčního systému. U motivačního a evidenčního systému
pro odpadové hospodářství vzniká nárok na úlevu na základě získaných ekobodů, přičemž
hodnota jednoho ekobodu byla ozv č. 2/2020 stanovena na 6 kč. Celková maximální
možná úleva činí 70 % z výše poplatku stanoveného, tzn. Nejvíce 420 kč. Výši úlevy občané
již vidí na svých odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz. Do odpadového úču se mohou přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů
login, heslo, které naleznou na archu s čárovými kódy pokud občané přihlašovací údaje
ztratili, získají je na vyžádání na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí poplatek za
komunální odpad - fyzická osoba vlastníci na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí 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.

Vydává Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 13. ročník, zdarma, neprošlo jazykovou úpravou, toto číslo vychází 30. 4. 2021
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, foto titulka: Monika Geržová
Kontaktní údaje: telefon: 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.net
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa, 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Adresa: Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 14. veřejném zasedání dne
24. 2. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./14ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program
14. veřejného zasedání.
Usnesení 2./14ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu ing. Pavlínu Svobodovou a Jitku Chytilovou a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./14ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p. č. 2699/13
o výměře 5 469 m2, orná půda a pozemek p. č. 2699/14
o výměře 3 383 m2, orná půda, zapsáno na LV 422 v k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, celkem za cenu 400 Kč / m2.
Usnesení 4./14ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst.
5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“)
I. zrušilo
- usnesení č. 13.2./8ZO/2020, bod c) ze dne 7.5.2020,
kterým zastupitelstvo obce schválilo pořízení změn územního plánu
- usnesení č. 13.2./8ZO/2020, bod d) ze dne 7.5.2020,
kterým rozhodlo zastupitelstvo obce, že Změna č. 1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí bude pořizována
zkráceným postupem
- usnesení č. 6.1./9ZO/2020, 6.2./9ZO/2020, 6.3./9ZO/2020,
6.4./9ZO/2020, 6.5./9ZO/2020, 6.6.1./9ZO/2020, 6.6.2./9ZO/2020,
6.6.3./9ZO/2020, 6.6.4./9ZO/2020, 6.7./9ZO/2020, 6.8./9ZO/2020,
6.9./9ZO/2020,
6.10./9ZO/2020,
6.11./9ZO/2020,
6.12.1./9ZO/2020, 6.12.2./9ZO/2020 ze dne 24.6.2020, kterými
zastupitelstvo obce schválilo pořízení změn územního plánu
II. rozhodlo
v souladu s ust. § 55a stavebního zákona o pořízení změny
č. 1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí zkráceným
postupem a stanovuje její obsah dle přílohy č. 4.
III. stanovilo
v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona, že změna
č. 1 Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí bude pořízena s prvky regulačního plánu.
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí přijalo na svém 15. veřejném zasedání dne
24. 3. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo program
15. veřejného zasedání.
Usnesení 2./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Ladislava Zichu
a Václava Garguláka a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního
úřadu od 13. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4.1./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo investiční záměr instalace akustických podhledů a podání žádosti o dotaci na projekt
"Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí Základní
a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí" v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva financí ČR (Výzva VPS - 2283-2021 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství) z podprogramu 298D2280
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Usnesení 4.2./15ZO/2021: 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 podání žádosti o dotaci na projekt
"Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí Základní
a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí" v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva financí ČR (Výzva VPS - 2283-2021 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství) z podprogramu 298D2280
- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Usnesení 4.3./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želecho-

vice nad Dřevnicí schválilo záměr vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele instalace akustických podhledů
v rámci akce "Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí Základní a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí"
v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva financí ČR (Výzva
VPS - 228-3-2021 Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství) z podprogramu
298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 4.4./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jmenovalo hodnotící komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí Základní a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí“ instalace akustických
podhledů ve složení Michal Špendlík, Vlastislav Švrček,
Stanislav Pištěk.
Usnesení 5.1./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1875/2 o výměře 593 m2, trvalý
travní porost, a části pozemku p. č. 2000 o výměře 184
m2, trvalý travní porost vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
za cenu 200 Kč / m2, z důvodu nedostupnosti pozemku
a špatné konfigurace terénu, mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094, jako vlastníkem pozemku a WS Spolek pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, Sokolská 3921, 76001 Zlín.
Usnesení 5.2./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1875/2 o výměře cca 269 m2, trvalý
travní porost, a části pozemku p. č. 2000 o výměře 267
m2, trvalý travní porost vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
za cenu 200 Kč / m2, z důvodu nedostupnosti pozemku
a špatné konfigurace terénu, mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx.
Usnesení 5.3./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej
části pozemku p. č. 382/8 o výměře cca 70 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, který se nachází v katastrálním
území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
za cenu 500 Kč / m2, z důvodu, že se jedná o zbytkovou
část pozemku užívanou vlastníky RD čp. 507, mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx.
Usnesení 5.4./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2628 o výměře cca 355 m2, lesní
pozemek, který se nachází v katastrálním území obce
Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za cenu
80 Kč / m2 mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako
vlastníkem pozemku a xxx.
Usnesení 5.5./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1972 o výměře 27 m2, zastavěná plocha
a nádvoří a části pozemku p. č. 1973 o výměře 440 m2,
který se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za cenu 450 Kč / m2
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem
pozemku a xxx.
Usnesení 5.6./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí neschválilo uzavření Kupní smlouvy
na prodej část pozemku p. č. 2264/2 o výměře 800 m2,
trvalý travní porost v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za cenu 1 000 Kč / m2
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem
pozemku a xxx.
Usnesení 6.1./15ZO/2021: 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.
Usnesení 6.2./15ZO/2021: 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.
Usnesení 7./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo variantu prodloužení části místní
komunikace na pozemku p. č. 2055 k RD čp. 103 na pozemku p. č. 2063 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 8.1./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo Školnímu sportovnímu klubu při
Základní škole poskytnutí dotace a zároveň schválilo 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, IČ 72553551 na činnost s dětmi v roce
2021 ve výši 41 000 Kč.
Usnesení 8.2./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol Lípa, z. s. poskytnutí dotace
a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094I a TJ Sokol Lípa, z. s., IČ
44003986 na činnost s dětmi v roce 2021 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 8.3./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259 na činnost s dětmi v roce 2021 ve výši 15 000 Kč.
Usnesení 8.4./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo SDH Želechovice nad Dřevnicí
poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a SDH Želechovice nad Dřevnicí, IČ 65792394 na činnost
s dětmi v roce 2021 ve výši 17 000 Kč.
Usnesení 8.5./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci Junák poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Junák – český
skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. IČ 65822498 na činnost
s dětmi v roce 2021 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 8.6./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci SDH Želechovice Paseky poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a SDH Želechovice Paseky, IČ 67026541 na činnost s dětmi
v roce 2021 ve výši 25 000 Kč.
Usnesení 8.7./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci Centrum pro rodinu Vizovice, o. s. poskytnutí dotace a zároveň schválilo
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrum pro rodinu Vizovice, o. s., IČ
22856919 na činnost s dětmi v roce 2021 ve výši 13 000 Kč.
Usnesení 8.8./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo organizaci Sarkander poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sarkander, občanské sdružení, IČ 60043920 na činnost s dětmi
v roce 2021 ve výši 12 000 Kč.
Usnesení 9./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo poskytnutí jednorázové dotace
organizaci TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí a zároveň
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 44119259 na energie ve výši 80 000 Kč
v roce 2021.
Usnesení 10./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo poskytnutí finančního příspěvku
formou uzavření Darovací smlouvy ve výši 30 000 Kč mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a FK Lužkovice – Želechovice z. s., Lužkovice 234, 763 11 Zlín 11, IČ 42340667.
Usnesení 11./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021 dle
přílohy č. 15 tohoto zápisu.
Usnesení 12./15ZO/2021: Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí schválilo za obec Želechovice nad Dřevnicí
Plán dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a Otrokovice a obcí Bělov, Želechovice nad Dřevnicí a Hvozdná
na období 2021 - 2027 v předloženém znění, tvoří přílohu
zápisu č. 16.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
52. zasedání dne 1. 3. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 52. schůze.
Usnesení 2./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila jako orgán příslušný dle ustanovení
§ 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) žádost
obce Želechovice o pořízení změny č. 1 Územního plánu Želechovice dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Usnesení 3.1./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 1286/1, 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, jako stavebníkem vodovodní
přípojky k rodinnému domu čp. 322 na pozemku p. č. 856
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 3.2./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 1286/1, 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, jako stavebníkem vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 216 na pozemku p. č.
859 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši
500 Kč.
Usnesení 3.3./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 1286/1, 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, jako stavebníkem vodovodní
přípojky k rodinnému domu čp. 215 na pozemku p. č. 858
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení
4./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: OT001030062098/007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2715/28, 2706/1 v k.
ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice,
p. Vajdák, kabelové vedení NN“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a EG. D., a. s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400. Cena za toto zřízení věcného břemene byla stanovena dohodou stran
na částku 1 000 Kč.
Usnesení
5./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: OT001030063537/002- ELMO o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 516/1 v k. ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, Talafa, kabelové vedení NN“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4.
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a EG. D., a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČ 28085400. Cena za toto zřízení věcného břemene byla
stanovena dohodou stran na částku 1 000 Kč.
Usnesení 6.1./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí revokovala usnesení č. 7./29RO/2019 ze dne 9.
12. 2019.
Usnesení 6.2./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na vypracování dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a vypracování dokumentace pro
stavební povolení zakázky „Želechovice nad Dřevnicí –
rekonstrukce centra – ul. 4. května“ za cenu 46 000 Kč
vč. DPH u Atelieru KOSA s. r. o. Tř. T. Bati 3296, 760 01
Zlín, IĆ: 07137 524.
Usnesení 7./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila cenovou nabídku
na úpravu projektové dokumentace na akci „ZŠ –
přestavba šaten“ a pověřila starostu obce podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Stemio, a. s., J. Staši
165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ 28203011 za cenu
28 435 Kč vč. DPH.

Usnesení 8/52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
opravu ležaté kanalizace ve staré budově ZŠ Želechovice od Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532,
760 01 Zlín, IČ 25301144 za cenu 235 025 Kč bez DPH.
Usnesení 9./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila cenovou nabídku na dopracovaní projektové dokumentace nad rámec SoD –
akce ZTV Pod Stráží na SO 401 - Kiosková trafostanice
22/0,4k, SO 402 - Přeložka vedení VN, SO 403 - Kabelové
rozvody NN a pověřila starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a Traffic Design s. r. o., Božkova
1618/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 06499236 za cenu
38 000 Kč bez DPH.
Usnesení 10/52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila cenovou nabídku na dodávku a výměnu plastových oken v budově Podřevnická 405, Želechovice nad Dřevnicí a pověřila starostu
obce podpisem Smlouvy o dílo mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094 a VEKRA, Zašová 660, 756 51 Zašová, IČ 28436024, za cenu 180 926,88 Kč bez DPH.
Usnesení 11./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na upgrade
kamerového systému v obci a schválila objednávku
u Hrbáček Servis s. r. o., Lípa 269, 763 11 Lípa, za cenu
36 951 Kč bez DPH.
Usnesení 12./52RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila cenovou nabídku
na vyhotovení projektové dokumentace a související
činnosti pro hospodaření s dešťovou vodou v rámci
areálu Základní školy Želechovice nad Dřevnicí - dešťová kanalizace, akumulační nádrže, čerpací stanice a výtlačné potrubí a pověřila starostu podpisem
Smlouvy o dílo mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí,
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
75158094 a AQUADROP, s. r. o., Sazovice 9, 763 01 Mysločovice, IČ 07419023 za cenu 258 940 Kč vč DPH.
Usnesení 13.1./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 744/1 o výměře cca 2 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a na budově čp. 90 o výměře cca
1 m2, stavba občanského vybavení, která je součásti
pozemku p. č. 310, zastavěná plocha a nádvoří, vše se
nachází v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 13.2./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 847/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 13.3./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 382/8 o výměře cca 70 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 14./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek
od Senior Otrokovice, p. o.
Usnesení 15./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek
od Domova pro seniory Lukov, p. o.
Usnesení 16./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala požadavek Jednotky sboru dobrovolných hasičů Želechovice nad Dřevnicí a schválila
nákup požárních oděvů za cenu 198 811 Kč vč. DPH.
Usnesení 17.1./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila v návaznosti na vyhlášení nouzového
stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 prominutí nájemného a souvisejících služeb
nebytových prostor v budově ul. 4. května 68 v Želechovicích nad Dřevnicí v období od 1. 1. 2021 po dobu
uzavření provozoven na základě vydaných vládních
nařízení paní Taťáně Rafajové, Zádveřice 100, 763 12,
IČ 18175325.
Usnesení 17.2./52RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila v návaznosti na vyhlášení nouzového

stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 prominutí nájemného a souvisejících služeb
nebytových prostor v budově ul. 4. května 68 v Želechovicích nad Dřevnicí v období od 1. 1. 2021 po dobu
uzavření provozoven na základě vydaných vládních
nařízení paní Miroslavě Šubové, Batalická 605, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 68040857.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
53. zasedání dne 15. 3. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 49. schůze.
Usnesení 2./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí provedla rozpočtové opatření č. 7/2020, dle
přílohy zápisu č. 2.
Usnesení 3./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku 1 kusu autobusového přístřešku u mmcité1 a.
s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za cenu
130 388 Kč vč. DPH.
Usnesení 4./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 457/2, k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako
vlastníkem pozemku a xxx jako stavebníky vodovodní
přípojky k novému rodinnému domu na pozemku p. č.
457/19 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši
500 Kč.
Usnesení 5.1./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy na výpůjčku
na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května čp. 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094 jako
půjčitelem a xxx jako výpůjčitelem části pozemku p. č.
2629/1 o výměře cca 186 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 5.2./49RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy na výpůjčku
na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května čp. 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094 jako půjčitelem a xxx jako výpůjčitelem části pozemku p. č. 2628
o výměře cca 355 m2, lesní pozemek v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
a pověřila starostu obce k jejímu uzavření a podpisu.
Usnesení 5.3./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května čp. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 751 58 094 jako pronajímatelem
a ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25827405 jako nájemcem části pozemků p. č. 2142/1 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a dále části pozemku p. č. 2137/1
o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice
nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za sjednané roční
nájemné ve výši 12 000 Kč bez DPH a pověřila starostu
obce k jejímu uzavření a podpisu.
Usnesení 6./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu prostor
části pozemku p. č. 46/1 cca 5 m2, zeleň, ostatní plocha
se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 7.1./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení „Želechovice, budova OÚ - reko vytápění
a zdravotechniky“ účastníka PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o. Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ 28287967,
účastník nedoručil ve stanovené lhůtě do 13. 1. 2021
požadované vysvětlení / doplnění nabídky a proto byl
hodnotící komisí vyřazen z dalšího posuzování a hodnocení.
Usnesení 7.2./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hod-
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nocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.
(VZ malého rozsahu) na veřejnou zakázku na stavební
práce „Želechovice, budova OÚ - reko vytápění a zdravotechniky“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou podanou v tomto řízení Kamil Elšík – INSTA HEL,
Hřbitovní 489, 763 15 Slušovice, IČ 41580125 za cenu
963 165 Kč bez DPH.
Usnesení 8./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na provedení autorského dozoru stavby
„Želechovice, budova OÚ - reko vytápění a zdravotechniky“ u Víta Pavelky autorizovaného technika TPS,
Benešovo nábřeží 3933, 760 01 Zlín, za cenu 21 600 Kč
bez DPH.
Usnesení 9./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila poskytnutí finančního daru pro nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Zlínská 467, 763 12
Vizovice, IČ 44995776 ve výši 15 000 Kč v roce 2021.
Usnesení 10./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na multifunkční
tiskárnu Konica Minolta bizhub C285 a schválila objednávku u Hrbáček Servis s. r. o., Lípa 269, 763 11 Lípa,
za cenu 60 480 Kč bez DPH.
Usnesení 11./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila dle Stanoviska Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 13. 1.
2021, č.j. KHSZL 30709/2020 zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 350 na 510
stravovaných, s účinností od 1. 3. 2021.
Usnesení 12./49RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila záměr pořízení 2 kusů fitness strojů
na území obce v ceně do 100 000 Kč bez DPH a pověřila
starostu obce výběrem dodavatele.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
54. zasedání dne 29. 3. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 54. schůze.
Usnesení
2./RO54/2021: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č. OT014330059850/001 o
zřízení věcného břemene
na stavbu s názvem: “Želechovice, AGAS, úprava VN
a NN“ na pozemcích p. č. 165/7,165/8, 231/2, 233/2,
234/25, 237/2, 237/3, a 252, v k. ú. Želechovice nad
Dřevnící mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094
a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO: 280 85 400, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednala ve výši 44 000 Kč bez DPH.
Usnesení 3./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. p. č. 456/4, p. č. 456/6, p. č.
456/3, p. č. 430/4 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem
pozemku a xxx jako stavebníky kanalizační přípojky
k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 457/18
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 4.1./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku p č. 1971/1 o výměře cca 114 m2, trvalý travní
porost, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.2./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1986/1, trvalý travní porost o výměře cca
320 m2, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.3./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje pozemku
p. č. 2337/14 o výměře 1 359 m2, sad a dále pozemku
p. č. 2346/3 o výměře 1 207 m2, trvalý travní porost, vše
se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 4.4./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 847/1, cca 23 m2, ostatní plocha nacházející
se v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí
zapsáno na LV 10001.

Usnesení 5.1./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy pro umístění z-boxu a spolupráci při jeho provozování na části pozemku
p. č. 847/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, který
se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad
Dřevnicí zapsáno na LV 10001 mezi obcí Želechovice
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha
9, IČ 28408306.
Usnesení 5.2./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 744/1 o výměře cca 2 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a na budově čp. 90 o výměře cca 1
m2, stavba občanského vybavení, která je součásti pozemku p. č. 310, zastavěná plocha a nádvoří, vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a henelit-CZ,
spol. s. r. o., Výpusta 626, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 18559816, za cenu 2 000 Kč / ročně s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
Usnesení 6./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku focení obce u Petra Jaroně, Ostrata 54,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 70268584 za cenu
24 000 Kč bez DPH.
Usnesení 7./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala žádost a schválila konání akce –
MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2021 na katastru obce
Želechovice nad Dřevnicí v termínu 12. 6. 2021, případně náhradní termíny 19. 6. 2021 nebo 26. 6. 2021
od 22:00 hod. do 24:00 hod.
Usnesení 8./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila zřízení přípravné třídy Základní školy,
jejímž zřizovatelem je obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, a to s účinností od 1. 9. 2021, za podmínky získání souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje.
Usnesení 8./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí informaci o projektové přípravě na instalaci fotovoltaických panelů a rekuperaci
v budově Základní školy a Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí, p. o.
Usnesení 10./54RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila nákup antigenních testů pro potřeby testování zaměstnanců obce na přítomnost antigenu nemoci COVID-19 za cenu do 7 500 Kč
bez DPH.
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na svém
55. zasedání dne 12. 4. 2021 následující usnesení:
Usnesení 1./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schválila program 55. schůze.
Usnesení 2./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí vzala na vědomí informace ve věci náhrady škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne 9. 1. 2019 v k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí ke dni 6. 4. 2021 a souhlasila
s podáním odvolání proti Rozsudku Okresního soudu
ve Zlíně č. j. 39 C 8/2020-202.
Usnesení 3.1./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala požadavky občanů na opravy
místních komunikací a schválila objednávku provedení
oprav u REPONT s. r. o. za cenu 465 947 Kč vč. DPH.
Usnesení 3.2./55RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku na opravu
výtluků, nerovností a trhlin na místních komunikacích
technologií JETPATCHER a schválila objednávku u ROADMEDIC s.r.o., pod Senovou 2690/70 787 01 Šumperk, IČ
28586484 za cenu 3 300 Kč / tunu opravné směsi.
Usnesení 4./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemků
p. č. 2224/3, orná půda, o výměře 1855 m2 a pozemku
p. č. 2224/4, orná půda, o výměře 1833 m2, které se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 1891 mezi xxx jako vlastníkem a obcí
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, za dohodnuté nájemné
2 000 Kč/ha/rok, tj. celkem 738 Kč /rok s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Usnesení 5./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a schválila objednávku servisu regulátorů Reveberi a doplnění infračidel do rozvaděčů
u AKTE PK s.r.o., Nad Pramenem 338, 760 01 Zlin, IČ:
05284368 za cenu 43 020 Kč bez DPH.
Usnesení 6./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí zprávu o havarijním stavu sportovní podlahy v tělocvičně Základní školy
a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. a schválila investiční záměr výměny sportovní podlahy a rozšíření žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce tělocvičny
a sociálního zázemí Základní a mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí" v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva
financí ČR (Výzva VPS - 228-3-2021 Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství) z podprogramu 298D2280 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí o výměnu sportovní podlahy
v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí, p. o.
Usnesení 7./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí žádost o zrušení nošení zdravotnické obličejové masky při pobytu ve
škole / školce rodičů dětí navštěvujících Základní školu
a Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, p. o.
Usnesení 8./55RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na provedení tahové zkoušky památného stromu u kostela a schválila
objednávku u SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00
Brno, za cenu do 16 300 Kč bez DPH.
Usnesení 6./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o nájmu komunikace v souvislosti s průjezdem automobilové soutěže 50.
Barum Czech Rally Zlín – RZ Pindula, konané ve dnech
27. 8. - 29. 8. 2021 mezi AK Barum Zlín v AČR. Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ 00530417 a mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČ 75158094 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 7./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace stavby „Želechovice, prodloužení MK ulice Paseky na pozemku p. č. 2055“
a schválila objednávku u Ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684
za cenu 45 980 Kč vč. DPH.
Usnesení 8./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku na dokumentaci
pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby na „Návrh
vybraných stavebních objektů a spolupráci na projektu
Rekonstrukce centra obce, ul. 4. května v Želechovicích“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ing. arch. Jitkou Ressovou, ellement architects s. r. o., Vysoká 1029,
760 01 Zlín, IČ 05274885 ve výši 420 000 Kč bez DPH.
Usnesení 9./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku Polní cesta - výchovný řez lip, údržba porostu, výsadba 2 ks lip a schválila
objednávku u Anima Horti s.r.o., Lešetín V/699, 760 01
Zlín, IČ 07495471 za cenu 70 649 Kč vč DPH.
Usnesení 9.1./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku Redesignu a upgrade webových stránek obce
za cenu 24 500 Kč bez DPH u Galileo Corporation s. r. o.,
Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714.
Usnesení 9.2./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a neschválila objednávku aplikace V obraze za cenu 12 500 Kč bez DPH
a roční udržovací poplatek 3 500 Kč bez DPH u Galileo
Corporation s. r. o., Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714.
Usnesení 10.1./51RO/2021: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p č. 2264/2 o výměře 800 m2, trvalý travní
porost, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 10.2./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků
p. č. 1972 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří
a dále pozemku p. č. 1973 o výměře 441 m2, trvalý travní
porost, vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 11./51RO/2021: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí stížnost občana.
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UDRŽUJME ČISTOTU A POŘÁDEK V OBCI…
Přetrvávajícím problémem je nepořádek kolem stanoviště na tříděný odpad v centru obce u Jednoty. O tomto nešvaru jsme psali již v několika obecních zpravodajích v minulosti. Při pohledu na toto místo, ale nezbývá nic jiného,
než se k tomuto tématu pořád vracet a žádat občany o dodržování čistoty a pořádku. Na tříděný odpad (papír a plasty) dostávají domácnosti pytle, které při naplnění odveze
svozová firma od domu. Plastové láhve a obaly před odhozením do pytlů zmačkejte, papírové krabice sešlápněte, vejde se jich tam pak více. Žádáme občany, aby službu svozu
tříděného odpadu od domu využívali co nejvíce. Pokud už
občan chce využít uložení tříděného odpadu do velkoobjemových nádob na stanovišti, tak není možné odpad
ukládat mimo ně, ani když je některá nádoba naplněná!
Vyčkejte, až budou nádoby vyprázdněny (14-denní svoz).
V minulých dnech byly instalovány, dvě zákazové tabule u tohoto stanoviště.
Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby k tomu
určené je přestupkem, za který fyzickým osobám hrozí
pokuta do výše 50 000 Kč. Zároveň se jedná i o přestupek proti veřejnému pořádku.
Odpad nelze ukládat kolem sběrných nádob v obci
ani v igelitových taškách či pytlích, tento odpad musí být
roztříděn a vhozen do sběrných nádob. Ke stanovišti tříděného odpadu u Jednoty byl instalován kamerový systém
a ve spolupráci s Policií ČR probíhá identifikace původců nelegálně uloženého odpadu. Dále upozorňujeme
všechny podnikatelské subjekty se sídlem v obci, na jejich
zákonnou povinnost zajišťovat likvidaci odpadu ze své
podnikatelské činnosti a to na základě smluvního vztahu
s firmou zabývající se likvidací odpadu (např. musí mít druhou popelnici na odvoz a prokázat kontrolnímu orgánu
i způsob třídění odpadu). K likvidaci odpadu z podnikání
nelze používat odpadového systému pro občany.
Pro uložení BIO odpadu je pro občany obce přistaveno
5 kontejnerů v různých lokalitách obce. Do těchto kontejnerů je možno ukládat pouze povolený biologicky
rozložitelný odpad, neodkládejte tam už krabice, bedny,
igelitové pytle, hřbitovní dekorace atd. V takovém případě
je biologicky rozložitelný odpad znehodnocen a likvidace je obci účtována jako směsný komunální odpad. Dále

firma PILA PEŠL s.r.o.
nabízí obcím, firmám
a občanům bezplatné
uložení dřevního odpadu na skládkách v Želechovicích nad Dřevnicí
a ve Slušovicích. Můžete
dovážet veškeré dřeviny
jako např. desky, trámy,
palety, stromy, stromky,
pařezy, větve, křoví…
Budeme – li dodržovat tyto základní principy nakládání s tříděným odpadem, bude snazší udržovat pořádek
v okolí sběrných stanovišť a ušetříme obci nemalé finanční
prostředky spojené s úklidem a odvozem nelegálně uloženého odpadu.
Dalším velký problém u nás v obci vidíme všichni, kteří
v této nelehké době chodíme na procházky, abychom nabrali síly a lepší náladu. Ale když se pořádně rozhlédneme,
zejména v centru obce, tak uvidíme skoro na každém rohu
PSÍ EXKREMENTY.
Na tuto záležitost jsou dva pohledy občanů:
Ten první pohled má občan, který nemá psa a neustále
musí dávat pozor, kam šlape, a co teprve děti? Maminky
je neustále napomínají: „Dávej pozor, kam šlapeš, nechoď
tam, je tam hovínko!!, a když už je nejhůř...myslím, že nemusíme rozvádět, jak je nepříjemné umývání boty nebo
kol kočárku právě od zmiňovaných hovínek. Hodně znečištěny jsou i místa kolem autobusových a trolejbusových
zastávek. Velké potíže způsobují psí exkrementy i při sečení travnatých ploch v obci.
Ten druhý pohled má občan, který je majitelem psa. Nemůžeme nařknout všechny pejskaře, ale co si myslet
o těch, kteří nezvednou a neuklidí po svém miláčkovi exkrement, v každém případě se jedná o nezodpovědnost
a neochotu některých obyvatel uklízet po svém pejskovi.
Povinnost uklidit po svém pejskovi má jednoznačně
jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. V případě,
že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému
pořádku dle §47/1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích
v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství. V případě projednání výše
uvedeného přestupku ve správním
řízení výše pokuty udělená správním
orgánem činí až 20 000 Kč. Péče o psa
je odpovědnost a závazek.
V Želechovicích nad Dřevnicí jsou
rozmístěny koše na psí exkrementy
se zásobníky a sáčky. Jde o koše odolnější vandalům s krytým zásobníkem
sáčků, viz. foto.
Žádáme majitele pejsků, aby co
nejvíce využívali tohoto vybavení
a chovali se tak ohleduplně k ostatním občanům!

PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH
FYZICKÝCH OSOB
§ 66
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo
která nemá zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu s tímto zákonem.
8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
2, 5 nebo 6,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.
(9) Přestupky podle odstavce 1 projednává obecní úřad, přestupky podle odstavců 2 a 5 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností,
přestupky podle odstavce 6 projednává krajský
úřad a přestupky podle odstavců 2 až 5 a 7 projednává inspekce.
§ 67
Je-li přestupek podle § 66 odst. 1 až 7 spáchán
opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí
o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 66 odst. 8.
Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho
spáchání neuplynulo 12 měsíců.
Zdroj:
https://www.zakonyprolidi.cz/ , [cit: 21. 4. 2021].
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KOVIDOVÉ PRÁZDNINY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Prázdniny vynucené pandemií koronaviru
byly využity k dalšímu vylepšení prostředí naší
základní školy. Tentokrát dochází k opravě tělocvičny a jejího sociálního zázemí. Práce jsou
rozděleny na několik částí, prováděných po
etapách. Dodavatelem stavebních prací byla
na základě soutěže vybrána firma NAVLÁČIL
s.r.o. Jako první byly zahájeny práce na opravě
WC a šaten tělocvičny. Zde dochází především
k modernizaci a účelnějšímu využití těchto
prostor:
- výměna vnitřní ležaté kanalizace, sanity, obkladů a dlažeb

- rekonstrukce vytápění a vodovodních rozvodů
- rekonstrukce elektroinstalace vč. nových svítidel
- vytvoření nových prostor, vzniklých díky dispozičním změnám (nové sprchy a malý cvičební sál)
- instalace nový podhledů na chodbě v suterénu a v dalších místnostech
- rekonstrukce hlavního rozvaděče NN
Další částí plánovaných prací je rekonstrukce
stávající tělocvičny, kde za léta užívání došlo
ke značnému opotřebení stávající výbavy.

Jedná se především o:
- výměnu stávajících plechových podhledů za
nové akustické
- nové osvětlení tělocvičny moderním led diodovými svítidly
- výměna původního obkladu stěn za velkoformátové desky z vícevrstvé překližky
- výměna sportovní podlahy
Všechny tyto činnosti přispějí k tomu, že
zařízení tělocvičny a sociálního zázemí budou
splňovat standardy dnešní doby a zkvalitní
všem uživatelům jejich sportovní aktivity.
Vlastislav Švrček, místostarosta

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

V sobotu 10. dubna 2021 se v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II uskutečnila plánovaná
konference pro rodiče i pedagogy Vzdělávání pro 21. století. Želechovice jsou
do projektu v rámci ORP Zlín také zapojeny, proto bych Vás velmi ráda seznámila
s průběhem velmi zajímavé a inspirativní
konference.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme využili on-line prostředí, jak je to
dnes již běžné. Celou konferencí provázel
Mgr. Karel Opravil. Díky našim hostům a jejich příspěvkům jsme se mohli dozvědět,
jestli patří „Emoce do školy?“, nebo jaké
pozitivní dopady on-line výuky zaznamenali na základní škole ve Střílkách, co to je
badatelsky orientovaná výuka v DDM Astra a čím se zabývá pracovní skupina pro

rozvoj matematické gramotnosti. Bylo zajímavé vyslechnout, jaké je uplatnění absolventů školy s Montessori programem
v dalším vzdělávání, nebo se dozvědět
více o vznikajícím Centru podpory vzdělávání při UTB i o službách Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti seznámila účastníky se svojí činností a projektem Knížky do lavice. V rámci pracovní
skupiny pro rovné příležitosti proběhla
pod vedením Mgr. Moniky Fojtáchové velice podnětná panelové diskuse. Sešly se
na ní organizace, které pracují s rodinami
a pomáhají jim při řešení různorodých situací a problémů: Unie Kompas – Poradna Logos, SPC Zlín Lazy, Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín - Terénní
asistenční služba pro rodiny s dětmi Zlín,

školní psycholožka ZŠ Mánesova Otrokovice, OSPOD Zlín, Socioklima, s.r.o., Espediente, z.s., a terapeutka Dotekové terapie.
Jsme rádi, že i přes krásné slunečné
počasí si téměř 90 rodičů, pedagogů, sociálních pracovníků a dalších účastníků
konference našlo čas a mnozí se i aktivně
zapojili do diskuse. Začít věci dělat jinak
a měnit je k lepšímu je běh na velmi dlouhou trať. Hodně výzev je nyní před námi.
A právě tato konference by pro nás mohla
být startem, jakýmsi odrazovým můstkem
k tomu, abychom na nových věcech začali
pracovat a vnesli je jak do rodinného, tak
do školního prostředí. Má to smysl, týká se
to především našich dětí.
Za přípravný tým konference Vzdělávání pro 21. století
Lenka Špendlíková

MS ČČK ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Již tradičně jsme se v předchozích letech
v únoru či březnu setkávali s našimi členy
na výroční schůzi MS ČČK. Letos jsme měli
uskutečnit i volby do výboru na období 2021 –
2025. Pandemická situace nám ale nedovolila
se setkat. Proto jsme koncem března současně
při výběru členských příspěvků na rok 2021
zrealizovali volby korespondenční formou.
Na období 2021 – 2025 byla předsedkyní zvolena Pavlína Novotná, jednatelkou a vedením

kroniky Jitka Klásková, pokladníkem Marie
Thurnerová a pro práci v revizní komisi Jiřina
Světlíková. Tímto bych chtěla zároveň poděkovat dvěma naším členkám za pečlivě a zodpovědně vykonávané funkce v předchozím období, kdy je nyní vystřídají v jejich práci nové
členky. Dík patří tedy paní Jindřišce Hurtové,
za funkci jednatelky a kronikářky a paní Zdeňce Jurčíkové za práci v revizní komisi.
Našim členům jsme při výběru poplatků

za členské známky jako malou pozornost předali 2 ks kvalitních respirátorů s nanovláknem,
které nám na základě naší iniciativy darem věnovala zlínská firma Spur a.s.
Děkuji rovněž za spolupráci a ochotu pomáhat některým členkám při výběru členských
příspěvků a zajištění korespondenčních voleb.
Bc Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK
Želechovice nad Dřevnicí

8

02

ŽELECHOVICKÝ

2021

AKTUÁLNÍ NOVINKY K NAUČNÉ STEZCE
ti ne příliš známé informace, které si mohou přečíst
v textech na jednotlivých tabulích.
Bohužel i u nás se opakovaně vyskytují projevy
vandalismu. Lidé ničí a přemísťují především značící
kůly. Je to až neuvěřitelné, že si někdo dá takovou práci, kůly vytrhne z půdy, přenese je o kus dál a hodí je
doprostřed porostu ostružin! Viz přiložené foto.
Samozřejmě budeme postupně doplňovat další
mobiliář NS tak, aby procházka naší přírodou byla
atraktivní pro všechny věkové kategorie. U tabule č.
10 v prostoru Střelnice bychom chtěli v součinnosti
s obecním úřadem umístit cvičební a posilovací prvky.
Dále je třeba dořešit dlouhodobý problém, vyplývající z pozemkových úprav katastru obce Želechovice.
V tomto směru máme přislíbeno vytvoření nové polní
cesty od tabule č. 4 přes louku a vrchol 389 m směrem
k obecnímu vodojemu. Cesta by mohla být lemována
vhodným stromořadím. Šlo by o další zajímavý krajinotvorný prvek, který by navíc přispěl k zadržování
vláhy v přírodě.
Jakmile to vývoj epidemiologické situace dovolí,
tak určitě navrhneme vhodný termín a zopakujeme
komentovanou prohlídku naučné stezky Želechovice
nad Dřevnicí.
Závěrem děkuji všem, včetně obecního úřadu,
za obětavou práci ve prospěch občanů nejen naší
obce.
Za přátele naučné stezky Vladimír Balajka
Vážení přátelé naučné stezky a turistiky,
tak jako každý rok, tak i letos jsme provedli kontrolu
a údržbu trasy naučné stezky. Vytvořili jsme "rodinné
týmy" a trasu jsme si rozdělili na jednotlivé úseky tak,
abychom dodrželi povinné rozestupy. Do práce se
zapojili především členové tvrdého jádra přátel NS,
ale pokud se najdou další zájemci, rádi je mezi námi
přivítáme. Opravili jsme a na několika místech doplnili
barevné značení a kde bylo třeba, přidali jsme i značící
kůly. Tam, kde nám vegetace zakrývala značení, jsme
provedli prořezání vegetace. Dále jsme posbírali odpadky, především plastové láhve. Cestou jsme rozmístili několik ptačích budek, zatím pro menší ptactvo.
V této činnosti budeme dále pokračovat.
Díky vstřícnosti obecního úřadu a skvělé práci
pana Sedláře jsme vytvořili další odpočinkové místo.
U tabule č. 4 - v místě dalekého výhledu u oskeruše
- jsou osazeny dvě masivní dubové lavičky, viz foto.
Doufám, že budou dlouho sloužit k příjemnému odpočinku turistů i náhodných kolemjdoucích. Těší nás
kladné reakce od turistů a také od hráčů geocachingu.

Lidé oceňují vhodně zvolenou trasu
s místy dalekých
výhledů do krajiny,
přehledné
označení trasy, včetně
možnosti
využití
mobilní aplikace
mapy.cz, možnosti
absolvovat celou
trasu s mobilním
telefonem s GPS.
Kladné
ohlasy
máme i na obsah
informačních
tabulí.
Návštěvníci
oceňují zajímavé
a široké veřejnos-
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DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
důležitou prioritou zastupitelstva obce je, aby se Vám v Želechovicích nad Dřevnicí dobře žilo a byli jste zde spokojení. Proto chceme znát
Váš názor, jaká by naše obec měla být. Využijte tedy této příležitosti a zapojte se do vyplnění přiloženého dotazníku, jehož výsledky budou
využity pro zpracování Strategie rozvoje obce Želechovice nad Dřevnicí a pro zpracování Strategie rozvoje bydlení v obci Želechovice
nad Dřevnicí. Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý plán rozvoje obce strategie umožní také lépe žádat finanční prostředky ze státního
rozpočtu a Evropské unie.
Dotazník můžete odevzdat či vyplnit:
1. v tištěné podobě do schránky na obecním úřadě
2. vytisknout (dotazník je ke stažení na webových stránkách obce www.zelechovice.eu ) a následně poslat sken dotazníku elektronicky na
e-mail: technik@zelechovice.eu
3. elektronicky vyplnit na webových stránkách www.zelechovice.eu na odkazu: https://forms.gle/np8TrLXxYba6wYMw7
Pokud si dotazník přejete vyplnit elektronicky, jeho internetovou adresu můžete snadno zadat pomocí QR kódu vpravo od tohoto textu.
Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdávejte nejpozději do 31. 5. 2021.

1. Jste:
 muž
 žena

před více než 5 lety
 přistěhoval jsem se v dospělosti
během posledních 5 let

2. Jaký je Váš věk?
 15 - 25 let
 26 - 35 let
 36 - 50 let
 51 - 65 let
 více než 65 let

9. Jak vidíte svou budoucnost v Želechovicích?
 rozhodně chci v obci bydlet i nadále
 zvažuji, že bych se z obce odstěhoval/a
 určitě se v budoucnu z obce odstěhuji

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 základní nebo bez vzdělání
 střední bez maturity
 střední s maturitou nebo vyšší odborné
 vysokoškolské
4. Jste:
 student denní formy studia
 zaměstnanec
 podnikatel, OSVČ
 nezaměstnaný
 důchodce
 v domácnosti/pečující o blízkou osobu
 na rodičovské nebo mateřské dovolené
 jinak ekonomicky neaktivní/žijící z majetku
5. Bydlíte:
 do 15 minut chůze od centra obce
 nad 15 minut chůze od centra obce

6. Jak se Vám v naší obci žije?
 velmi dobře
 spíše dobře
 ani dobře, ani špatně
 spíše špatně
 velmi špatně
7. Jak vnímáte rozvoj Želechovic z pohledu počtu
obyvatel?
 uvítal/a bych rozšíření počtu obyvatel
 vyhovuje mi aktuální situace
 uvítal/a bych snižování počtu obyvatel
8. Jaký je Váš vztah k Želechovicím?
 žiji zde od narození
 přistěhoval jsem se
v dětství spolu s rodiči
 přistěhoval jsem se v dospělosti

10. Vlastníte v Želechovicích dům či byt?
 ano
 ne
11. Uvažujete v blízké době (do pěti let) o rekonstrukci Vašeho stávajícího domu/bytu? V jakém rozsahu?
 neuvažuji, případně jen drobné opravy
 investice do 250 tisíc Kč
 investice do 1 milionu Kč
 investice nad 1 milion Kč
12. Uvažujete v blízké době (do pěti let) o koupi domu/bytu
nebo zasíťované parcely v Želechovicích?
 neuvažuji
 rád/a bych koupil/a dům nebo byt
 rád/a bych koupil/a zasíťovanou parcelu
pro stavbu domu
13. Je obec podle Vás dostatečně atraktivní pro mladé rodiny s dětmi?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
14. Co se Vám v naší obci nejvíce líbí?
(Vyberte max. 3 možnosti.)
 klidný život
 kontakty se sousedy a dalšími
obyvateli obce
 příznivé životní prostředí
 blízkost přírody
 dostupnost pracovních příležitostí
 dobrá dopravní dostupnost
 kulturní a společenský život
 sportovní vyžití
 vzhled obce
 bezpečnost v obci
 dostupnost zdravotní péče
 dostupnost sociálních služeb
 jiné (prosím, vypište):
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15. Co považujete za hlavní problémy
obce? (Vyberte nejvýše 5 možností.)
 celkový vzhled obce a veřejných prostranství
 inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
veřejné osvětlení, místní rozhlas)
 údržba a výstavba silnic a cest
 údržba a výstavba chodníků
 provoz a parkování automobilů v obci
 špatná péče o krajinu, poškozování životního
prostředí
 sběr, třídění a odvoz odpadů
 nedostatek pracovních příležitostí
 špatné podmínky pro podnikání
 nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb
 nedostatečný kulturní a společenský život
 nedostatečné sportovní vyžití
 nedostupná zdravotní péče
 nedostupné sociální služby (např. odlehčovací
služby pro pečující osoby)
 něco jiného (uveďte):

16. Jakou rozvojovou aktivitu byste v Želechovicích
uvítal/a? (Vyberte nejvýše 5 nejdůležitějších.)
rozvoj areálu školy a školky
(např. hřiště pro děti i dospělé, wellness)
 vybudování/oprava kulturně společenského areálu
(např. rekonstrukce Sokolovny)
 úprava celkového vzhledu obce a veřejných
prostranství (náves, okolí bývalé restaurace Rožek)
 rozvoj odpadového hospodářství (sběrný dvůr nebo
kontejnery na velkoobjemový odpad)
 zlepšování přírody a krajiny (zadržování vody v krajině,
předcházení erozi půdy, biokoridory)
 rekonstrukce místních komunikací a chodníků
 rozvoj/oprava inženýrských sítí (vodovod, plynovod,
elektřina, veřejné osvětlení, místní rozhlas)
 řešení provozu a parkování automobilů v obci
 výstavba obecních bytů (např. startovací byty pro mladé)
 vybudování zasíťovaných stavebních parcel
přednostně pro obyvatele obce
 výstavba komunitního bydlení pro seniory
 zřízení odlehčovací služby pro pečující osoby (péče
o nemohoucí v pracovní době)
 rozvoj turistických a naučných tras v okolí
 vybudování muzea historie regionu
 oprava/rozšíření hřbitova
 zvyšování bezpečnosti v obci – např. kamerový systém,
více policejních hlídek
 něco jiného (uveďte):

17. Odkud čerpáte informace o dění v Želechovicích?
 Želechovický zpravodaj
 hlášení místního rozhlasu
 oficiální webové stránky obce
 mobilní rozhlas
 oficiální facebookové stránky obce
 Facebook: veřejná skupina Želechovice nad D.
 veřejná vývěska (úřední deska) OÚ
 rodina, kamarádi, přátelé
 jiné (prosím, napište):

18. Zajímá se podle Vás obec o stížnosti a návrhy občanů obce?
 Ano
 Spíše ano
 Nedokážu posoudit
 Spíše ne
 Ne

19. O čem se dozvídáte málo informací?
 plánované stavby
 kulturní a sportovní akce
 dopravní omezení v obci
 zajímavosti z regionu, tipy na výlety
 volná pracovní místa v obci
 informace o termínech poplatků (např. poplatky
za komunální odpad)
 jiné (prosím, napište):

20. Oznámkujte jako ve škole Vaši spokojenost s jednotlivými oblastmi fungování obce:
rozvoj obce v posledních letech

1 2 3 4 5

dostupnost vzdělávání

1 2 3 4 5

dostupnost zdravotnictví

1 2 3 4 5

veřejná doprava

1 2 3 4 5

kultura a společenský život

1 2 3 4 5

sportovní vyžití

1 2 3 4 5

životní prostředí

1 2 3 4 5

podmínky pro podnikání

1 2 3 4 5

informovanost o dění v obci

1 2 3 4 5

činnost zastupitelstva

1 2 3 4 5

místní komunikace (cesty)

1 2 3 4 5

chodníky a cyklostezky

1 2 3 4 5

aktivity Mikroregionu Luhačovské Zálesí

1 2 3 4 5
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SKAUTSKÉ OKÉNKO – TAK TROCHU JINÝ POHLED

Blížící se jaro nám dalo naději, sílu a nové
možnosti aktivit i v době, kdy se nemůžeme
scházet. V březnu jsme začali plnit MODRÝ ŽIVOT. Není úplně stejný jako ten, který v roce
1934 publikoval Jaroslav Foglar v knize Přístav
volá. I když úkoly typu slušná mluva, čestné
jednání a mytí studenou vodou by jistě mělo
svůj význam i dnes. Je přizpůsoben době covidové. Naleznete v něm úkoly jako jídlo pro
zdraví, hodinu pohybu na čerstvém vzduchu
a kvalitní spánek. Pokud má někdo zájem,
může se přidat, formulář je na internetu nebo
u mě. Není to soutěž, děláme to pro sebe, pro
své lepší „Já“. Pro soutěže chtivé jsme jednu
soutěž vyhlásili. Byla to „Jarní fotosoutěž“. Měla
několik kategorií. Děti s pomocí rodičů měly
na vycházkách vyfotografovat například první jarní kytičku, kvetoucí strom nebo létající
hmyz.
Začátkem dubna, v době Velikonoc, jsme
absolvovali „Putování za velikonočním zajíčkem“. V Želechovicích a blízkém okolí byla vyznačena trasa, která poutníky přivedla k zaječímu pelíšku plnému sladkých dobrot. Trasy byly

dvě. Jedna pro Bobříky, s úkoly a jednoduchými nápovědami pro nalezení dalších stanovišť
a druhá pro Rebelky a Brontosaury, šifrovaná.
Putovat bylo možno během několika velikonočních dní samostatně nebo po rodinách. Pro
větší to byl námět na procházku, pro Bobříky
velké dobrodružství, ze kterého byli nadšení
a dle ohlasů byli spokojení i rodiče.
Na konec dubna jsme připravili ještě jednu
akci. 22. dubna se každoročně slaví Mezinárodní den Země. Náš oddíl se k němu připojuje akcí Úklid Obůrku. Už vloni jsme tuto akci
nemohli realizovat, a tak jsme letos vymysleli
covid-verzi. Účastníci se na vycházku vybaví
igelitovými taškami nebo pytli a rukavicemi
a cestou sbírají odpadky. Že je co sbírat jsme
si ověřili při putování za zajíčkem. O své
úlovky se poté podělí
pomocí fotografií.

Na konec dubna připadá ještě jedna pro
skauty důležitá událost.
Svátek Sv. Jiří, patrona
všech skautů. Skauti
tento den nosí skautský šátek, aby se hrdě
přihlásili k naší organizaci. Tradičně se tento
svátek u nás také slaví
výstupem na Ivančenu
– mohylu symbolizující
boj s nesvobodou vystavenou na místě připomínajícím památku
pěti skautů pracujících
v odboji a zastřelených
na sklonku druhé světové války. Letos naše
organizace společně
s Českou televizí připravila sérii dokumentů připomínající toto
i další související téma-

ta. Vysílat se bude minule vzpomínané „Hledání lilie“. Součástí bude také odvysílání dokumentu: Minuta ticha. Dokumentu natočeného
o mohyle Ivančena v roce 1968, následně zakázaného, ztraceného a nyní při digitalizaci archivu ČT znovu nalezeného. Dokumentu, který
má i po 50 letech co říct i dnešním divákům.
Jak jsem zmínila na začátku, jaro nám dává
nové možnosti aktivit, zatím individuálních.
Přeji Vám i nám všem, aby jarní slunce prozářilo naše dny i životy a v příštím časopise jsme si
mohli číst o společně prožitých chvílích.
NIKA
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 10. dubna 2021 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Želechovicích n/Dř. „netradiční“ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Přivítáno bylo celkem
9 dětí. Se zveřejněním fotografií z akce na webových stránkách obce a v obecním zpravodaji souhlasili rodiče dětí - Alberta Žákoviče, Igora
Hurty, Mikolase Bělíčka, Petra Kadlčáka, Tobiáše Baráka, Matiase Binara, Lukáše Hrdiny, Nikoly Cibulkové a Elly Gahurové. Rodiče převzali z rukou
starosty Michala Špendlíka finanční dar ve výši 5 000 Kč, který obec poskytla novým občánkům. Bohužel se VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ muselo obejít bez
kulturního vystoupení dětí ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí. Fotografovala: Sabina Kolářová

Igor Hurta s rodiči a sestrou
Albert Žákovič s maminkou

Petr Kadlčák s rodiči a bratrem
Mikolas Bělíček s rodiči a bratrem
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Tobiáš Barák s rodiči
Matias Binar s rodiči

Lukáš Hrdina s rodiči
a bratrem

Nikola Cibulková s rodiči a sestrou
Ella Gahurová s rodiči a bratrem
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
byla nová zkušenost, které
jsme se upřímně trochu báli,
ale jsme velice mile překvapeni, jak úžasně testování
děti zvládají. Dokonce se
některé ptaly, proč se netestujeme každý den. Velice
nás těší, že je to neodradilo
před těšením se do školky
mezi své kamarády. Vypadají stejně spokojeně jako
před testováním a to je pro
nás velkou odměnou.

Protože byla mateřská škol i během Velikonoc zavřená, tak jsme je letos pojali tak trochu
jinak… on-line. Díky skvělému kolektivu, který
spolupracoval i v době uzavření MŠ, se vytvořilo video s velikonočními tradicemi, do kterého
se zapojil opravdu každý. Někdo pekl beránka,
tvořil inspiraci na výzdobu či tvoření pro děti
a někdo zase pletl pomlázku nebo třeba barvil vajíčka. A protože šlo o tradice, tak jsme to
vzali se vším všudy, a video je tedy doprovázeno paní učitelkou ve valašském kroji - když už,
tak už! Podstatou videa bylo dětem, jako každý
rok, dát povědomí o jednom z našich krásných
svátků a tradic, které k němu patří. Zpětná vazba od rodičů byla opět úžasná, a proto bych
jim tímto chtěla poděkovat za podporu a skvělou spolupráci.
Pohádky na dobrou noc
Měsíc březen je nejen měsícem příchodu
jara, ale také měsícem knihy. Rozhodly jsme
se v naší školce, že děti o tento knižní svátek
nepřipravíme. Pro děti jsme přichystaly týden
plný pohádek. Každý večer v 18 hodin byla
zasílána na email čtená pohádka, která byla
doplněna různými aktivitami, vztahujícími se
k dané pohádce. Do této krásné akce se s radostí zapojily všechny paní učitelky a děti si
tak mohly před spaním poslechnout pohádky
O pejskovi a kočičce, O Smolíčkovi, O Červené
Karkulce, O veverce Leontýnce a mnoho dalších. Společně jsme tuto akci zakončili s pejskem, kočičkou a jejich příběhy, které jsme
znázornili ve velké pohádkové knize O pyšné
noční košilce.
Obnovení provozu
Naše Mateřská školka se opět otevřela
12.dubna. Před otevřením školky se všechny prostory řádně umyly a vydezinfikovaly.
Ve školce jsou otevřeny 3 třídy po 15 dětech.
Dvakrát týdně absolvují všichni zaměstnanci
i děti antigenní testování. Pro všechny z nás to

Probouzení ježků
Na podzim jsme si s dětmi
povídali, jak se volně žijící
zvířátka připravují na zimu.
Třeba ježek Pepa si pod
starým pařezem vyhrabal
doupě, do kterého nanosil
suchou trávu, listí a mech.
Pořádně se najedl a přichystal dostatek zásob, aby v zimě nemusel do mrazu zbytečně vystrkovat zkřehlý čumáček. Než
usnul ještě přikázal dětem: ,,Až na jaře rozkvetou fialky, tak poproste tatínka, aby vám vyrobil vrbovou píšťalku, na tu pískejte a vzbuďte
mne včas, abych nezaspal jaro.“ Pak se přikryl
listím a hlínou a spal jako pod peřinou. Jakmile
děti uviděly na školní zahradě první fialky, přinesly z domu píšťalky a šly ježkovi Pepovi jeho
přání splnit. Chodily po zahradě a do všech
koutů, do křoví, hromad
listí i ke kořenům stromů
a pod pařezy silně zapískaly a hlasitě zavolaly:
,,Ježku vstávej, je jaro!“
Projekt Jarní Den Země
V týdnu od 19. dubna
jsme začali povídáním
o Vesmíru a o naší planetě Zemi. Ukázali jsme si,
jak planety vypadají a že
se každá planeta svým
vzhledem liší. Děti tyto
planety malovaly a velmi
se jim povedly. Ve třídě
jsme měli globus pro
představu, jak naše Země
vypadá. Seznámili jsme
se všemi kontenty. Řekli
jsme si, kdo na daném
kontinentu žije. Shlédli
jsme video, jak se Země
otáčí a viděli jsme, kde je
den a kde noc.
Ve čtvrtek 22.dubna
byl Den Země. Nejdříve
jsme si popovídali o tom,
jak chránit naši planetu
Zemi. Děti věděly, že se
má správně třídit odpad,
šetřit s vodou a sázet

stromky. Paní učitelky, si na Den Země, připravily aktivity týkající se životního prostředí.
Děti skládaly obrázky kontejnerů, poté třídily
obrázky odpadků a určovaly, do kterého kontejneru patří. Děti sázely semínka rostlinek
do truhlíků a děti nyní pozorují, jak semínka
klíčí. Pro děti byly nachystány i hádanky, kde
určovaly správný název kytičky, přiřazovaly
k sobě správné dvojice zvířátek a mláďátek.
Nově jsme si připravili pro děti zvířátka s QR
kódem, po přiložení telefonu, děti uslyší, jaký
zvuk zvířátka vydávají. Všechny děti byly moc
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s názvem „poznej mláďátka.“ U označení stanoviště
bude jeden pracovní list,
na kterém uvidíte dospělá
zvířata. V okolí tohoto místa budou ukrytá mláďátka
a jeho názvy. Čtvrté a zároveň poslední stanoviště
bude podél oken školy,
kde v trávě musíte najít
na obrázku hmyz. U každého tvorečka je i krásná
básnička. Opravdu doufáme, že tuto stezku využijete a užijete si ji stejně, jako
paní učitelky, když pro vás
stezku připravovaly.

Krásné jarní dny Vám přeje
kolektiv
mateřské školy
šikovné a proto dostaly medaile i sladké odměny. Těšíme se, na příští rok, až budeme tvořit s dětmi nové činnosti ke Dni Země.

Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy na rok
2021/2022 probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5.
2021 bez účasti dětí a přednostně distanční
formou.
Výjimečně se lze k zápisu dostavit osobně
dne 6. 5. 2021 s nutnou rezervací času schůzky
na https://zszelechovice.reservando.cz. Schůzka bude v prostorách mateřské školy, využijte
prosím vchod od školní zahrady.

Připravujeme vědomostní stezku
Jak už víte, tak od pondělí 12. dubna můžou
zejména předškolní děti navštěvovat naši školku. Nebudu lhát, když řeknu, že celý kolektiv
je neskutečně rád, že alespoň tento malý krůček nás posouvá k tomu, abychom v nejbližší
době mohli otevřít úplně a opět začít fungovat
pro všechny děti. Než tomu ale tak bude, tak
máme pro děti, které nyní ještě nemohou přijít
za námi do školky, nachystanou naučnou stezku v areálu školky a okolí.

A jak to vše bude probíhat?
Začátek stezky bude od chodníku směrem
ke školce, kde na brance budou čekat různé
písničky s obrázky. Celkem budou čtyři stanoviště a tématem celé stezky bude „jaro“. První
úkol bude podél plotu školkové zahrady, kde
vaším úkolem bude zjistit, jak která kytička se
jmenuje. Nápověda bude lehká hádanka. Druhé stanoviště na vás bude číhat u altánu u vstupu do MŠ. Název zní „poznej zvířátko podle
jeho zvuku.“ Zde je důležité mít u sebe mobilní
telefon, protože díky němu si načtete QR kód
a v zápětí uslyšíte nějaký zvířecí zvuk. Podle
něj v okolí altánu vyhledáte obrázek zvířátka,
ke kterému patří. Komu QR kód třeba nebude
fungovat, může si zvuk daného zvířátka zkusit
sám. Třetí stanoviště bude umístěno pod schody vedle oken 4.třídy VEVERKY. Zde bude úkol
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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KRAJSKÉ KOLO LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
V minulém roce proběhla literární soutěž „Hledání“, kam žáci posílali své literární počiny na téma
Jan Amos Komenský, Škola hrou, Škola naruby. Téma
mohli zpracovat jak v próze, tak poezii. Nejpovedenější práce postoupily do kola krajského. Naše škola
obsadila přední příčky. Nikolka Budínová se s prózou „Pekelná škola“ umístila na úžasném 1. místě
a Adélka Geržová se svou „Kočičí školou“ obsadila
nádherné 2. místo. Oběma literátkám ze 4.A velice
gratulujeme! (obr. 1)
POHÁDKA NA DOBROU NOC
To, že děti mají rády pohádky, platí i v době počítačů. Ve škole si na ně čas uděláme, ale co při nuceném (a asi i nutném) učení z domu? Ani to pro
nás není problém – s výborným nápadem přišel náš
pan učitel Karel Vondráček hned v prvním březno-

2

vém týdnu, kdy museli
zůstat doma i prváci
a druháci. Proč si nějakou pohádku nepřečíst
v době, když už máme
povinnosti
splněny,
je potřeba se zklidnit
a načerpat inspiraci
na krásné sny? U dětí
večerní čtení pohádek
sklidilo
opravdový
zájem, díky paní asistentce Anetě Blažejové
se mohli zájemci připojit hned první večer,
kdy byla na programu
strašidelná pohádka…
A od té chvíle se to
střídalo jak na běžícím
pásu: pohádky, příběhy, básničky, různí interpreti, různí zájemci
o poslech – dokonce
jsme četli i v době
prázdnin!
Nabídka byla pestrá
– každý z předčítajících
volí podle svého vkusu. Slyšeli jsme Lakomou Barku,
Krásu Nesmírnou, Pohádky tisíce a jedné noci, Malého prince, Nejhorší učitele na světě… vysokou laťku
nastavil čtecí tatínek Josef Koller, protože určitě víte,
že je členem souboru zlínského divadla – Byla jednou
koťata zazněla za pomoci jeho dětí i se zpěvy a Mach
a Šebestová nám názorně v jeho podání předvedli, jak
bojovat s bacily v Kropáčkově krku.
Kromě čtení samotného se otevřel neformální
prostor na sdílení aktuálních radostí i chmur, ujišťování dětí, že i dospělí současnou situaci mohou
prožívat podobně. Ať už jsme četli o Ebenovém
koni, princeznách a statečných mládencích nebo
o zlém králi a překrásných zahradách, rozvíjeli jsme
prostřednictvím těchto příběhů představivost, dětskou fantazii a slovní vyjadřování. Tento svět vlastní neohraničené fantazie nám dodal odvahu a my

společně prožívali hodně vzácné chvíle vzájemného
porozumění. (obr. 2)
BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ BYDLÍ?
Během distanční výuky jsme vyhlásili soutěž
o nejhezčí ptačí budku. Sešlo se nám ve škole na 14
ptačích budek a vybrat tu nejhezčí bylo velmi těžké.
Dle volby zástupců žákovského parlamentu a pedagogů se na prvním místě umístila budka Petry
Šrubařové z 8.A (obr. 3), na druhém místě budka
Ondřeje Spurného z 8.A (obr. 4) a na třetím místě
budka Erika Machaly ze 7.A (obr. 5). Fotografie všech
vyrobených budek naleznete na webových stránkách školy. Budky jsou plně funkční a jak jsme slíbili,
budou umístěny na školní zahradě, kde zvýší hnízdní
možnosti volně žijícím ptákům.
Děkujeme všem žákům prvního i druhého stupně, kteří se do této akce zapojili. Velké díky patří také
všem rodičům a prarodičům, kteří některým pomohli radou či zručností. Ještě jednou děkujeme!
Soutěž byla vyhlášena jako součást environmentálního projektu V zahradě to žije! Projekt je financován Zlínským krajem.
NOVÁ KRMÍTKA VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
V rámci projektu V zahradě to žije! několik žáků
naší školy vyrobilo během distanční výuky nápaditá ptačí krmítka. Žáci pracovali s různými materiály
a styly. Všechna krmítka jsou zachycena na online
nástěnce školy (https://padlet.com/Ucitel_Zelech/
krmitko) a byla po celou zimu umístěna na školní
zahradě, kde je ptáčci hojně navštěvovali. Jménem
celé školy a hladových ptáčků všem autorům děkujeme! (obr. 6)
Projekt V zahradě to žije! je financován
Zlínským krajem.

ERASMUS+ ONLINE
Máme radost, že se našemu mezinárodnímu školnímu projektu Challenge your life with 4Cs daří pokračovat i v režimu distanční výuky a bez možnosti
vycestovat do partnerských škol.
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V půlce dubna proběhla videokonference s žáky
ze slovinské Makole, portugalského Aveira a italského města Alcamo. Naši školu tentokrát zastupovali
žáci 8. ročníku. V době konání virtuálního setkání
byla v distančním vzdělávání jen česká škola. I když
vzdáleně ze svých domovů, naši žáci zvládli veškeré
technické i organizační náležitosti a velmi dovedně
prezentovali své krátké vstupy na téma komunikace. Závěr setkání patřil zvídavým otázkám ohledně
jednotlivých zemí a volnočasových aktivit náctiletých účastníků. V neposlední řadě proběhla hromadná výměna kontaktů mezi žáky napříč všemi
národnostmi. Žákům se tak otevřela další možnost
pro vzájemné sdílení a praktické využití anglického
jazyka.
Naši osmáci byli skvělí a už se těšíme na další plánovaný online meeting v květnu!
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Zápis nových žáků pro školní rok
2021/2022 proběhne od května
2021 formou písemných přihlášek.
Talentové zkoušky takto přihlášených žáků budou posunuty na
měsíc září 2021. Přihlášky do ZUŠ
Morava jsou k dispozici na www.

zusmorava.cz a můžete je odeslat
na e-mail školy nebo odevzdat na
recepci ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Pro mladší i starší žáky nabízíme výuku hry na strunné, dechové i bicí nástroje, výuku zpěvu
a taktéž výuku výtvarného oboru.
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Pro nejmenší uchazeče je určeno
skupinové přípravné studium hudebního oboru, které je vhodné
pro žáky MŠ, přípravné třídy ZŠ,
případně též první třídy ZŠ. Těšíme
se na všechny nové muzikanty i výtvarníky!
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MYSLIVCI ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICI
V OBDOBÍ PANDEMIE

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozdravil v období, kdy začíná nejpěknější měsíc
v roce. V tomto období celá příroda má jasně zelenou barvu, vše je rozkvetlé a všude jsou vidět
narozená mláďat zvěře jak v přírodě, tak i zvířátek
domestikovaných, které někteří máte doma a to
také potvrzuje pravidlo, že člověk je úzce spjat
s přírodou. To se také potvrdilo v minulém období, kdy jsme byli v karanténě a v době zákazu
shromažďování jsme se hodně potkávali v překrásné okolní přírodě naší obce Želechovice nad
Dřevnici. Když se člověk v květnu zastaví v přírodě, rozhlédne se po okolí a nasaje vlhký ovoněný
vzduch, který je cítit směsí různých vůní veškerého květenstva, zjistí, že jaro je v plném proudu.
Do toho se zaposlouchá do zpěvu ptáků a zamyslí se o období máje, které se stalo inspirací pro

spoustu umělců jak v poezii, tak i hudbě, protože
máj je lásky čas.
V probíhajícím zimním období pandemie
Covid 19 a mimořádným nařízením vlády v souvislosti s pandemií, došlo také k omezení našeho
mysliveckého spolku. Z důvodu zákazu shromažďování nedošlo ke společným tradičním akcím.
Veškerá činnost spolku byla vedena formou diskuze přes internet a sociální sítě, tak jako tomu
bylo u většiny z nás v pracovním životě. I přes
veškeré omezení nebyla zanedbaná péče o zvěř
v zimním období. Zvěř byla zakrmovaná kvalitním krmivem, zakoupeným naší členskou základnou a jednalo se o oves, pšenici, kukuřici,
plevy a další. Voňavé seno bylo v létě posečeno
a usušeno v okolí naší chaty a přes zimu rozneseno do mysliveckých krmných zařízení v honitbě. I když poklesli stavy bažantí zvěře, bylo vidět
v zásypech hodně drobného ptactva, které zůstává přes zimu v okolní přírodě. V zásypech si našli
vždy něco k snědku, buď to bylo zrnko pšenice,
vlčího máku nebo část různých travin, které se
nachází v plevách vzniklých při čištění pšenice.
Při procházkách v přírodě se budete setkávat se
spoustu mladých zvířátek. To že někde leží schoulené mladé srnče samo v trávě není známkou
toho, že ho matka opustila, ta se nachází někde
poblíž a sleduje co se děje. Také když vyletí mladý
ptáček z hnízda a zdržuje se někde na zemi, tak

ho rodiče krmí až do té doby než zesílí a vzlétne.
Proto Vás prosím, jak již bylo v mediích několikrát prezentováno, nesahejte na mladé zvířátka,
a to z důvodu, že na nich zůstane Váš pach, který
matku odpudí a ta pak opustí takové mládě. Dále
chci upozornit na fakt, že vzhledem k obydlenosti
přilehlých pasek lze očekávat výskyt černé zvěře
v blízkosti polních nebo lesních pěšin a cestiček.
Několikrát byl zaznamenán případ v republice,
kdy bachyně prasete divokého vodící mláďata
zaútočila na nic netušícího psíka, který byl v její
blízkosti se svým doprovodem na procházce, a ne
vždy to dopadlo dobře.
Závěrem Vám přejí hlavně zdraví a hodně štěstí
a pohody v této době.
S pozdravem myslivosti zdar
Ing. Valko Marián

JARO U ROBINSONEK
Je duben a jaro už je tady, i když je to divoké a
příroda si s námi pohrává.
Střídá se zima s jarem a naopak. Naši zvířecí svěřenci už shazují zimní srst, a to je známka, že už bude
konečně jaro jak má být.
Jak říká lidová pranostika „duben ještě tam budem“ tak se i tak skoro děje.
Na ranči máme nový přírůstek, malé černé jehně,
ovečky quessantské, které jsme vůbec neplánovali,
ale příroda si to umí zařídit. Tak ho vítáme u nás a
beránka taťku už jsme vykastrovali.
Vždy na jaře u nás probíhá veterinární den, kde
se očkují, odčervují a kastrují naši svěřenci. Byl to

náročný den, ale vše jsme zvládli s pomoci našeho
veterináře MVDr. p. Mazurka a naších obětavých
dobrovolníků.
Nově máme na našem malém rybníčku 2 kachny
pižmovky /vánoční dáreček/ a včera se k nám nastěhovaly divoké kachny a samice snesla vajíčko. Se
samečkem u nás našli nový domov. Uvidíme, co se z
toho vajíčka vyklube a zda vůbec?
Jinak naši koňští svěřenci se připravují na letní
sezonu a už se těší na trávu, seno už jim nechutná.
Naše plány akcí teď momentálně dostaly na
frak, my ale pevně doufáme, že se brzy vrátíme do

normálu a naplníme svůj diář zájemci o návštěvu,
exkurzi, terapii, tábory, posezeni u ohně, atd. Termíny táboru už máme, takže můžete se hlásit. Více
informací: https://robinsonky.webnode.cz/tabory.
Letos máme tábory tématické.
Každoročně k nám jezdí různé organizace na jeden den, kde program si zajišťují vedoucí těch organizaci, my zajišťujeme prostory, svezení, přednášky,
občerstvení a ani letos to nebude jinak. Některé
organizace už mají termíny návštěvy a my se moc
těšíme.
Za Robinsonky, o. s
napsala H. Bílková, předsedkyně spolku
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HASIČI ŽELECHOVICE

Ohlédnutí v čase
Rok, co rok pořádá náš sbor spoustu akcí jako je například lednová zabíjačka, sběr železa, stavění a kácení
máje, soutěže, hody a hodovou zábavu, rozsvěcování vánočního stromečku. Nyní však takové veselí není možné,
a tak jsme se rozhodli ohlédnout v čase a vypíchnout pár
zajímavých událostí předešlých let.
2006
Rok 2006 odstartoval naši tradici ve vodění berana a doposud tato tradice trvá. Vznikly také internetové stránky
sboru, které pro Vás neustále aktualizujeme.
2007
Rok 2007 byl výjimečný. V červnu se bratr Petr Dolanský
oženil, a jako správní kamarádi jsme mu svatbu trochu
zpestřili. Navlíkli jsme se do převleků a jeli za ním až
do Pohořelic, kde žila jeho nevěsta.
2008
Na jaře 2008 se konal první ročník sběru železa, který je
pořádán doposud. V pondělí 5. května u příležitosti oslav
svátku svatého Floriána, patrona hasičů, ocenil hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš dobrovolné hasiče dary a pamětními listy. Mezi oceněnými z okresu Zlín byl i náš
dlouholetý aktivní člen bratr Vladislav Žitný, což dokazuje dlouhou tradici dobrovolných hasičů u nás v Želechovicích nad Dřevnicí.
2009
V pátek 11. prosince se v naší obci poprvé uskutečnilo
rozsvěcování vánočního stromku.
2010
V úterý 19. ledna proběhlo na Okresním soudu ve Zlíně
stání s velitelem JSDH Želechovické Paseky ohledně sporu o jejich hasičské auto. Žalujícím byl Magistrát města
Zlína, který se snažil tento dopravní automobil získat
již od odtržení městské části Želechovice nad Dřevnicí.
Žaloba byla ovšem zamítnuta a tak, jako již naše auto,
zůstává i to jejich před Zlínem uchráněno.
2011
V sobotu 25. června se v naší obci uskutečnily velkolepé
oslavy. Nedílnou součástí těchto oslav byla oslava 120.
výročí založení našeho sboru.
2012
V sobotu 7. července se několik našich bratrů zúčastnilo
oslav 80. výročí založení sboru v blízké Klečůvce. Na konci roku 2012 byl zvolen nový starosta sboru Petr Hrazdira.
2013
V sobotu 27. dubna jsme vyrazili na jubilejní 20. ročník celorepublikové hasičské pouti na Svatém Hostýně v Bystřici pod Hostýnem. Na konci roku 2013 byli
na výroční valné hromadě oceněni naši členové sboru.
Za krásných 30 let bratr Šuba. Dalším oceněným byl
bratr Zicha, kterému byl udělen titul Čestný funkcionář
– starosta sboru. Za jeho skoro 20tileté starostování mu
nepochybně po právu náleží. Nejcennější ocenění bylo
předáno do rukou bratra Žitného za jeho dlouholetou
přínosnou činnost pro sbor a i okres.

2014
V sobotu 5. dubna
jsme se zúčastnili
oslav u příležitosti 80.
výročí založení SDH
Jaroslavice.
Na začátku května
jsme se vydali, jako
každý rok, na další
hasičskou pouť, a to
na Provodov. Jednalo se o jubilejní 20.
ročník a k této příležitosti vydali místní
hasiči i obrázkovou
publikaci.
2015
V pátek 27. února
jsme si s mladými
hasiči udělali netradiční trénink a jeli
vyzkoušet horolezeckou stěnu do Zlína.
V pondělí 13. července byl novelizován
požární poplachový
plán Zlínského kraje, který stanovuje pokrytí kraje jednotlivými požárními jednotkami.
2016
V úterý 22. března jsme uspořádali přednášku pro 1. - 4.
třídu v místní základní škole. V sobotu 13. srpna jsme
oslavili 125 let našeho sboru. V rámci těchto oslav jsme
uspořádali hasičskou soutěž. Po jejím vyhodnocení následovalo předání ocenění našim členům a také starostovi obce jako zástupci obecního úřadu. Náš sbor poté
obdržel z rukou velitele okrsku ocenění sboru, a navíc
jsme ještě od Ostraty dostali památeční plaketu, za což
velmi děkujeme.
2017
V pondělí 20. února jsme od firmy THT Polička s. r. o.
převzali náš nový zásahový dopravní automobil značky
FORD, který slouží především pro přepravu výjezdové jednotky na místo mimořádné události. V sobotu 6.
května jsme se zúčastnili vzácného dne sboru v Lípě, a to
jejich oslav 90. výročí od založení SDH. Na konci září jsme
zatáhli svatbu našich členů, a to sestry Míši Kláskové
a bratra Toma Gahury. V pátek 24. listopadu se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru, ta začala přivítáním přítomných a poté uctěním památky zesnulých bratří Ronza st., Biernát a Žitný, kteří nás v roce 2017 opustili.
2018
V půlce května se část sboru zúčastnila zatahování
na svatbě našeho starosty bratra Petra Hrazdiry a jeho
snoubenky Petry Zapletalové. Své „ano“ si řekli krátce
před polednem v místním kostele sv. Petra a Pavla. V úterý 26. června jsme pro děti z družiny v základní škole
připravili s velitelem besedu s hasiči. Besedy se zúčast-

nili celkem tři naši členové, a to Petr Dolanský, Michal
Špendlík a Daniel Hamšík. V neděli 28. října se v naší obci
uskutečnily oslavy 100. výročí založení československé
republiky.
2019
V sobotu 28. září jsme jako 8. okrsek uspořádali 1. hasičskou pouť. Nápad starosty okrsku bratra Zichy byl vřele
přijat i ostatními sbory v okrsku, a tak jsme se v našem
sboru domluvili, že tuto akci zabezpečíme po organizační stránce.
Mladí hasiči
Dovolím si v rekapitulaci toho, co nás za poslední léta
potkalo pokračovat a v krátkosti (snad) shrnu mé působení u mladých hasičů.
Když jsem byla před těmi pár lety oslovena, zda bych
si mladé hasiče vzala pod sebe, nedokázala jsem si ani
v nejmenším představit, jak bych to měla zvládnout a co
vše mě čeká. Za mládež jsem nikdy necvičila, tudíž odborné disciplíny mi byly v té době zcela neznámé. Toho
času bylo v evidenci asi 5 dětí, což nám moc neumožňovalo ani zdokonalování se v požárním útoku. Nicméně
každá výzva je mi velmi blízká a s ohledem na slíbenou
pomoc ostatních členů sboru, jsem kývla.
Hned ze startu nás čekala první společná soutěž,
Štípský beránek. A jak už to tak bývá, jsou věci, na které
nezapomenete. První soutěž a hned návštěva úrazovky
mezi ně bezesporu patří. Naštěstí to nebylo nic vážného
a napravil to obvaz a pár dnů o berlích.
Jindy Vás pro změnu zcela nečekaně zradí technika či
podmínky komplikuje počasí. Ale tyto nevyzpytatelnosti
se dějí všude a všem. Ne vždy to bylo jednoduché, ale
o to lepší pocit pak člověk z každého posunu, úspěchu
a dokonce i neúspěchu má a jsem neskutečně vděčná
za to, že jsme si všichni maximálně nápomocni i na pomyslném „bitevním poli“.
Určitě však nejde jen o soutěže, byť jsou nedílnou
a nezanedbatelnou součástí tohoto sportu. Nicméně se
děti snažíme maximálně zapojit do všech pořádaných
akcí, ať už jsou to poutě, stavění/kácení máje, vodění berana, pořádání domácích soutěží, rozsvěcení stromečku,
výroční valná hromada apod. Vedle toho všeho jsou ještě
akce konané jen pro ně, mezi které patří různé výlety, víkendové pobyty, exkurze, společná odpoledne při opékání špekáčků aj., vše časově poměrně náročné.
Za celou dobu si dovolím tvrdit, že jsme společně
ušli kus cesty, a to ať už zmíníme počet aktivních členů
mladých hasičů (nyní cca 20), odjetých soutěží (cca 30)
či společných výletů a akcí (cca 50). Myslím, že můžu
zcela upřímně za všechny říct, že si společný čas trávený
v tomto kolektivu všichni užíváme a současná doba už
nás všechny velmi unavuje a limituje.
Pevně doufám, že už brzy se všichni začneme zase potkávat nejen na pravidelných schůzkách ale i mimo ně.
Za SDH Želechovice nad Dřevnicí
Ivana Hrazdirová a Veronika Zichová
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
JARO NA DĚDINĚ

V dalším článku budeme pokračovat
ve vzpomínkách na průběh hospodářského
roku našich předků. Jaro bylo obdobím velkého rozpuku přírody, teplých slunečných
dnů, zemědělských prací, ale i významných
církevních slavností a lidových tradic.
Na polích probíhalo po hnojení a setí obilí
i sázení řepy, zemáků, luštěnin a všeliké kořenové zeleniny. Následně bylo třeba tyto
plodiny i přetrhávat a okopávat, do čehož
se zapojovaly celé široké rodiny. Také louky
se zazelenaly a dobytek se vyháněl na pastvu. Dědinou se ozývalo bečení a mečení
kůzlat a jehňat. Staří lidé vzpomínali, jak
mnohé kravky již dobře znaly cestu, ráno je
hospodář vypustil ze chléva a večer se samy
vrátily. Většinou však pasení bylo povinností
odrostlejších hochů, kteří pak na sebe z dálky povolávali mezi Lysou a Stráží. Zkouškou
dovedností v tomto řemesle pak byl svátek
Svatého Ducha, jak vzpomínal Josef Balajka: „V sobotu před svatodušními svátky
se vyzdobovala okna lipovými ratolestmi
a k večeru konaly se závody v „róchání“ bičem a provazy. Ti, kdož pásli dobytek, zpestřili své biče na konci hedvábnými nitkami,
čímž značně zesílili praskot biče. Pohůnci
pak a pacholci přivázali na krátkou tyčku
provaz, zakončený látkovou kytkou, a otočivše provazem několikrát kolem hlavy, róchali o závod, takže po celé dědině se ozýval rachot, jako kdyby se střílelo z hmoždířů.
V neděli svatodušní vstávali pasáci a vyháněli dobytek ještě za tmy, neboť žádný nechtěl býti záprtkem. Ten pasák totiž, který
poslední z dědiny hnal toho dne dobytek
na pastvu, stal se záprtkem a tím nechtěl se
stát žádný ogar-pasák. Toho dne dostávali
pasáci na pastvu mimořádnou výslužku, sestávající ze škvařeniny – smažených vajíček,
buchet a koláčů, ba často i sladké rosolky.“
Brzy po Velikonocích, když sluníčko už
hřálo, začaly být děti přitahovány naší
Dřevnicí a Obůrkem. Na mnoha místech
přirozeně vznikly tůně, v našem kraji zvané „zhlaně“, mnohdy i dosti hluboké, které
byly doslova dětským rájem. Takovými byla
například stojatá hladina nad lužkovským
či klečůvským splavem, mlýnské náhody a také různá zákoutí na Pasekách. Tam
však se někteří bojácnější neodvažovali ze
strachu před račími klepety. Ti statečnější
pak raky chytali a ve vřící vodě z nich připravovali křupavou pochoutku. Málokdy
se čekalo, než se naplní přísloví: O božím
těle, skoč do vody směle nebo Svatý duch,
do vody buch! „Při koupání se mýdla neužívalo, to nahradilo bahno a jílovitá hlína ze

břehu řeky, kterou se koupající ogar natřel,
že vypadal jako mouřenín. Zbytky tohoto
bahna přinesl ogar velice často domů, takže
maminka měla práci, aby ve škopku nebo
v bečce sedřela s něho památku od koupání.“
Květen byl měsícem pestrých květů
a vůní všeho druhu, májových pobožností,
ale i tajného stavění májek zamilovaných
svým děvčatům. Velké májky pak stavěli
jinoši společně za „chytrých“ rad starších
ženatých mužů. Po celý měsíc je pak museli po nocích chránit před soky z vedlejších
dědin, kteří se jim snažili jejich hrdé dílo
skácet.
Jarní příroda o sobě dávala znát na každém kroku, rozkvetené sady dávaly naději
na bohatou úrodu a všichni nedočkavě čekali na první ovoce, zejména oblíbené třešně. Krajem se ozýval hukot včel a zpěv ptactva. I ti poslední přivandrovalci z Afriky už
o sobě dávali vědět. Z lesů a strání se začala
ozývat kukačka, žluva i nezaměnitelný hlas
nádherného dudka chocholatého. Také křepelky na polích ustavičně opakovaly svých
„pět peněz“.
Kromě velkých církevních slavností byla
samozřejmostí návštěva nedělních mší.
Po ní před Březíkovou hospodou měl svůj
prostor obecní policajt, velitel hasičů, noční hlídač i bubeník v jedné osobě, pan Vaja.
Před vybudováním rozhlasu zde oznamoval
usnesení obecní rady a všelijaké novinky
ze světa. O této svérázné postavě se můžeme dočíst z řady dobových vzpomínek.
Výstižně ji popisuje například Sousedíkova
kronika: „Jednou se vracel z hospody domů,
chalupa prázdná, manželka nikde. Dlouho
dumal, pak vzal buben a v noci začal po dědině bubnovat. Lidé vycházeli z chalup co
se za hrůza stala, mysleli, že končí válka.
Vaja začal hlásit: Za prvé – ztratila sa mi žena
Mařena. Kdo by ju našel, teho nemine veliká
odměna. Hneď ať to hlásí mi nebo starostovi. Za druhé – kdo by sa chytil při krádeži obecní jateliny nebo ovsa, toš mu bude
chladno. Na vědomí dává obecní policajt
Vaja Jan… Ženu Mařenu našli hasiči u její
sestry. Vaju to pak stálo bečku piva a bylo to
vyřešené.“
Jestliže Velikonoce se svým klabáním
a mrskačkou byly šité na míru ogarům,
pro cérky zase přišel jejich čas na Boží Tělo.
Nachystaly si nazdobené košíčky a otrhaly
všechny květy široko daleko. V předvečer
svátku to bylo nějakého strojení, pletení
copánků, máčení vlásků cukrovou vodou
a pletení věnečků z mateřídoušky. Jen aby

ta jejich družička byla nejkrásnější. V den
slavnosti byly po dědině nazdobeny oltáře a kněz pod baldachýnem s ministranty
a průvodem věřících mezi nimi za hudebního doprovodu procházeli a u každého
sloužili pobožnost. Družičky před průvodem rozhazovaly okvětní lístky všeho druhu a barev. Jenže malým andílkům občas
vyrazily i růžky. To když některá cérečka
zakopla a košíček vysypala, snažila se pak
nabrat hrst květů od některé šťastnější družičky, za čímž následovalo plesknutí po ruce
a bylo po zbožné atmosféře…..
Po svatodušních svátcích v červnu přišla
na řadu senoseč, krásně o ní můžeme číst
ve starém Podřevnicku: „Časně ráno za rosy
svištěly vesele kosy sekáčů, jimž za oběť padaly chomáče husté trávy. Po ránu byla přinášena sekáčům na louky snídaně. Obyčejně to byl rozmísený tvaroh, chléb a k tomu
nezbytný šám (slabá kořalka), jejž vyráběl
pantáta Mannaberg v Želechovicích. Po zesečení louky byly pokosy trávy rozhazovány, což obyčejně dělaly děvečky. A bylo-li počasí příznivé, na druhý den se tráva
obracela a odpoledne skládala do kopek.
Na třetí den po ránu, jak oschla rosa, zapařené kopky sena se rozhazovaly do kopnisk,
několikrát se obracely a odpoledne se sváželo pěkně uschlé vonné seno domů, kdež
se ukládalo obyčejně na hůru nad chlévy
a stájemi.“
Na konci června se v Želechovicích přiblížila pouť k sv. Petru a Pavlovi, což byla jedna
z nejvýznamnějších událostí v roce nejen
pro děti, které již dlouho předem střádaly
své úspory, aby bylo na nějaký ten „špalek
za škraň“. O tom si však povíme až v dalším
článku.
Pavel HURTA
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI BŘEZEN - DUBEN 2021
Anastazie Varaďová
Ludmila Minaříková
Božena Machovská
Ludmila Polášková
Jarmila Charvátová
Anna Biernátová
Anežka Mlčochová
Mária Šubová
Eliška Sedlářová
Jindřiška Hradilová
Zdenka Balajková
Josef Krajča

94 let
92 let
92 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Ivan Javořík
Dagmar Přibylová
Jan Světlík
Jaromír Pospíšil
Miroslav Lukůvka
Marie Tichá
Josef Pekař
Jan Havel
Ivan Bodanský
Rostislav Navrátil
Miloslav Kaprál
Lenka Hrnčiříková

75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 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
4. - 5. 5. 2021

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLE

ŠKOLA

20. 5. 2021

SVOZ PAPÍRU OD DOMU

OBEC

21. 5. 2021

SVOZ PLASTŮ OD DOMU

OBEC

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ROK 2021/2022
12. 6. 2021

SVOZ MOBILNÍHO ODPADU

OBEC

21. 6. 2021

SVOZ PLASTŮ OD DOMU

OBEC

23. 6. 2021

16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

OÚ

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2021
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

6. 1.

20. 1.

3. 2.

17. 2.

3. 3.

17. 3.

31. 3.

14. 4.

28. 4.

12. 5.

26. 5.

9. 6.

23. 6.

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

1. 9.

15. 9.

29. 9.

13. 10.

27. 10.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

21. 6.

19. 7.

svoz 1× za 2 týdny ve STŘEDU
SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ

4. 1.

1. 2.

1. 3.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

SÁČKOVÝ
SVOZ
PAPÍRU

28. 1.

25. 3.

26. 4.

24. 5.

16. 8.

1× MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ
20. 5.

15. 7.

9. 9.

4. 11.

30. 12.

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

Mobilní svozy

17. 4.

12. 6.

Nebezpečný odpad
SMĚSNÝ
ODPAD
SVOZ 1× ZA 14
DNŮ - NEDOSTUPNÁ MÍSTA

29. 3.

4. 9.

30. 10.

17. 4.

4. 9.

15. 1.

29. 1.

12. 2.

26. 2.

12. 3.

26. 3.

10. 4.

23. 4.

7. 5.

21. 5.

4. 6.

18. 6.

2. 7.

16. 7.

30. 7.

13. 8.

27. 8.

10. 9.

24. 9.

8. 10.

22. 10.

5. 11.

19. 11.

3. 12.

17. 12.

31. 12.
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