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Vážení občané,

s  blížícími se svátky a  koncem roku 
se opět na  chvíli zastavíme a  užijeme 
si sváteční nálady. Zároveň se najde 
příležitost vyhodnotit rok končící 
a  popřemýšlet o  tom jaký by mohl být 
ten nastávající. Věřím, že se vám rok 
vydařil a  máte důvod ke  spokojenosti. 
Letošní investiční akce v  okolí školy 
jsme s  předstihem uzavřeli a  výstavbu 
chodníku Paseky jsme přesunuli na  jaro 
příštího roku. Zároveň jsme letos připravili 
podklady pro architektonickou soutěž 
na  část obce v  okolí bývalé hospody 
Na  Rožku a  výběrová řízení na  projekt 
pro stavební povolení Rekonstrukce 
historické části obce – území mezi 
kostelem a  pomníkem a  zasíťování 
nových stavebních pozemků Pod Stráží. 
Tyto investiční akce by měly proběhnout 
v  příštích 2-3 letech. Právě vytváření 
podkladů pro investice do  budoucna 
se ukazuje jako velmi důležitá součást 
rozvoje obce a  fi nančního plánování. 
Pozitivní vliv se promítne i do dotačního 
spolufi nancování. 

Uvědomujeme si, že bez spolupráce 
s vámi bychom zdaleka nebyli tak úspěšní. 
Obzvlášť to letos platilo u stavby nového 
dopravní řešení u školy dokončení výstavby 
sítí k novým stavebním pozemkům v ulici 
Lysá. Vlastníci nemovitostí v okolí staveb 
byli po určitou dobu omezeni v přístupu 
a vjezdu ke svým domům. Za projevenou 
trpělivost a  pochopení jim patří velký 
dík! Rád bych také tradičně poděkoval 
všem aktivním lidem, kteří se podílejí 
na  společenském životě v  obci. Ve  svém 
volném čase organizují různá setkávání, 
zájezdy, soutěže nebo se aktivně zapojují 
do  společenských akcí, které pořádá 
obec. Příkladem může být každoroční 

rozsvěcení vánočního stromu, ale třeba 
i  vítání občánků, které by bez pomoci 
dobrovolníků a nadšenců nešlo uskutečnit 
v takovém rozsahu. Jako každý rok i letos 
bych vás rád požádal o  sounáležitost 
s těmi, kteří nemají to štěstí, aby si užívali 
bohaté svátky a  plné stoly jídla. V  lednu 
proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka, 
kde každý z  nás může přispět dle svých 
možností. Velká část z  výnosu sbírky se 
vrací ve  formě příspěvku potřebným 
lidem i v naší obci. Pomoc můžeme i přímo 
konkrétní rodině či jednotlivci, znáte-li 
někoho ve  svém okolí, nebo spolkům 
a  neziskovým organizacím, možností je 
mnoho. 

Vážení občané, jménem obce přeji 
vám všem úspěšný rok 2020. Děkuji 
Vám všem za spolupráci v  letošním roce, 
dále zejména zástupcům spolků, komisí 
a  výborů zřizovaných obcí, vedení školy 
a všem partnerům, kteří podporují aktivity 
v obci.

Michal Špendlík, starosta obce

I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit 
BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU

Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat na tel. 
č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net 

Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.

KONZULTAČNÍ HODINY
ARCHITEKTA PRO OBEC

ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
V 1. POLOVINĚ ROKU 2020

 21. 1. 9.00 – 13.00
 18. 2. 9.00 – 13.00
 17. 3. 9.00 – 13.00
 21. 4. 9.00 – 13.00
 19. 5. 9.00 – 13.00
  16. 6. 9.00 – 13.00

PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ 
OBJEDNÁNÍ KONZULTACE NA ČÍSLE

tel.: +420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevni-
cí přijala na  svém 6.  veřejném zasedání dne 
20. 11. 2019 následující usnesení:

Usnesení 1./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad 
Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, schválilo program 6. veřejné-
ho zasedání. 
Usnesení 2./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Vlastislava Švrčka 
a ing. Pavlínu Svobodovou a zapisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad 
Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu 
od 5. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019 dle přílohy 
č.3 tohoto zápisu.
Usnesení 5./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo aktualizaci střednědobého výhledu 
rozpočtu pro rok 2020, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení 6.1./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvá-
lilo schodkový rozpočet obce Želechovice nad Dřevnicí 
na rok 2020 dle přílohy č. 5, která tvoří nedílnou část zápi-
su, s  celkovými rozpočtovými příjmy ve  výši 41.763.100 Kč 
a  rozpočtovými výdaji ve  výši 43.354.100 Kč, fi nancování 
rozpočtu 1.591.000 Kč (splátka úvěru 1.318.700 Kč, zapoje-
ní prostředků minulých let 2 909 700 Kč) schodek rozpočtu 
bude krytý z přebytků hospodaření minulých let. Rozpočet 
byl oproti vyvěšenému Návrhu rozpočtu na rok 2020 navý-
šen ve výdajích v paragrafu 5512 (požární ochrana-dobro-
volná část) o částku 400.000 Kč.
Usnesení 6.2./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo závazný ukazatel rozpočtu obce roku 
2020, poskytnutí provozního příspěvku pro Základní školu 
a  Mateřskou školu Želechovice nad Dřevnicí, p.  o. ve  výši 
3 350 000 Kč.
Usnesení 7./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad 
Dřevnicí zmocnilo radu obce k  provedení Rozpočtového 
opatření, která zaznamená skutečnost v příjmech a výdajích 
rozpočtu obce ke dni 31. 12. 2019.
Usnesení 8./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválilo 2. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 
obce pro rok 2019. Poskytnutí provozního příspěvku Zá-
kladní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. 
ve výši 300 000 Kč na nábytek.
Usnesení 9.1./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu pro poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost 
organizacím pracujícím s dětmi v roce 2020.
Usnesení 9.2./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu pro poskytnutí 
dotace na  jednorázové akce /krátkodobé projekty/ z  roz-
počtu obce Želechovice nad Dřevnicí v roce 2020.
Usnesení 9.3./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo vyhlášení Programu pro poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na vybu-
dování domovní čistírny odpadních vod v obci Želechovice 

nad Dřevnicí pro rok 2020.
Usnesení 10.1./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí vyslovilo poděkování aktivním občanům, 
členům i  nečlenům výborů zastupitelstva obce, za  jejich 
obětavé zapojení do  práce pro obec, Evě Rosíkové,  Anitě 
Matůšové, Bc.  Pavlíně Novotné, Aleně Hrnčiříkové, Marii 
Hapalové, Pavlu Hurtovi. Zastupitelstvo obce schválilo ak-
tivním občanům odměny formou darovacích smluv, dle 
přílohy zápisu č. 8. 
Usnesení 10.2./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí vyslovilo poděkování členům výborů zastupi-
telstva obce, za jejich obětavé zapojení do práce pro obec 
paní Miroslavě Švrčkové, Bc.  Radce Petruškové, Lence Ver-
bíkové, Antoninu Adamu Pekárkovi, Vladimíru Balajkovi, Mi-
roslavě Borovičkové, Olze Kotasové, Ing. Martině Smilkové, 
Bc.  Davidu Špendlíkovi, Mgr.  Miroslavu Rafajovi, Robertu 
Chmelovi, Ing. Jiřímu Škrabalovi, Mgr. Jarmile Machalíčkové.
Usnesení 11./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o  přeložce distri-
buční soustavy č. 90990003334 mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké Budějovice, IČ 28085400, předpokládané náklady na pro-
vedení přeložky 709 876 Kč bez DPH.
Usnesení 12.1./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p.  č. 1384/11, vý-
měra 220 m2, orná půda, p. č. 1386/9, výměra 117 m2, tr-
valý travní porost, p. č. 1387/4, výměra 537 m2, trvalý travní 
porost, p. č. 1388/2, výměra 2783 m2, trvalý travní porost, 
p. č. 1389/19, výměra 211 m2, lesní pozemek, p. č. 1397/5, 
výměra 4184 m2, ovocný sad a p. č. 1445/17, výměra 2868 
m2, lesní pozemek, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno 
na  LV 1877 u  Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, celkem 
za cenu 233 795 Kč.
Usnesení 12.2./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo nabytí pozemků p.  č. 480/4 výměra 
1718 m2, trvalý travní porost, p. č. 489/2 výměra 11 m2, tr-
valý travní porost, p. č. 490/1 výměra 1432 m2, trvalý travní 
porost, p. č. 491/1 výměra 156 m2, vodní plocha, p. č. 505/1 
výměra 15 001 m2, orná půda, k. ú. Želechovice nad Dřev-
nicí, zapsáno na LV 1877 u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, celkem za cenu 5 495 400 Kč.
Usnesení 13./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo prodej části pozemku p.  č. 711/1 
o výměře cca 20 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním 
území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 
a  schválilo uzavření kupní smlouvy mezi obcí Želechovice 
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 75158094 a XXX za cenu 1 200 Kč/m2.
Usnesení 14./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí neschválilo úhradu náhrady škody poško-
zeného traktoru vzniklou pádem stromu, ke  které došlo 
9. 1. 2019 v  k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí ve  výši 
750  626 Kč představující škodu na  Traktoru, dále úhradu 
nákladů na znalecký posudek Ing. Jaroslava Kolaříka ve výši 
4114 Kč, dále úhradu nákladů na  znalecký posudek Vladi-
míra Krause ve výši 3 500 Kč a úhradu nákladů na zaměření 
kořenového valu (GEOTROP, spol. s r.o.) ve výši 7 260 Kč.
Usnesení 15./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 

nad Dřevnicí vzalo na vědomí zadání územního plánu Že-
lechovice nad Dřevnicí, toto bude opětovně projednáno 
na  dalším řádném zasedání zastupitelstva obce v  lednu 
2020.
Usnesení 16./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo strategický materiál „Střednědobý 
plán sociálních služeb na Zlínsku na období 2020 – 2024“, 
plán tvoří přílohu zápisu č. 14.
Usnesení 17./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo uzavření Dodatku č. 14 ke  smlouvě 
o dílo č. 58/632/09/4O s TS Zlínsko, s.r.o., Louky, Záhumení 
V 321, 763 02 Zlín, dodatek tvoří přílohu zápisu č. 14.
Usnesení 18./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností 
od 1. 1. 2020, OZV tvoří přílohu zápisu č. 15.
Usnesení 19./6ZO/2019:Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území obce Želechovice nad Dřevnicí s účinností 
od 1. 1. 2020, OZV tvoří přílohu zápisu č. 16.
Usnesení 20./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo záměr revitalizace na Střelnici včetně 
vybudování nového zázemí pro SDH Želechovice nad Dřev-
nicí pro klubovou činnost.
Usnesení 21./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo plán těžby dřeva a plán pěstební čin-
nosti na rok 2020, těžba do výše 732 m3, plán těžby dřeva 
tvoří přílohu zápisu č. 18.
Usnesení 22./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo termíny veřejných zasedání zastupi-
telstva obce v roce 2020 takto: 22. 1. 2020, 25. 3. 2020, 24. 6. 
2020, 23. 9. 2020, 25. 11. 2020 v obřadní místnosti Obecního 
úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí.
Usnesení 23./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí delegovalo starostu obce XXX, jako zástup-
ce obce Želechovice nad Dřevnicí na  valných hromadách 
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,Tř. T. Bati 383, 
760 49 Zlín, IČ 49454561. Zástupce je oprávněn na valných 
hromadách činit veškeré právní jednání, k nimž je oprávně-
na obec jako akcionář společnosti. Zejména tedy k  účasti 
na valných hromadách, hlasování na nich a požadování vy-
světlení žádosti týkajících se společnosti, pro rok 2020.
Usnesení 24./6ZO/2019: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí delegovalo starostu obce XXX, jako zástup-
ce obce Želechovice nad Dřevnicí na valných hromadách 
Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s. r. o., Podvesná 
XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ 60730153. Zástupce je oprávněn 
na valných hromadách činit veškeré právní jednání, k nimž 
je oprávněna obec jako akcionář společnosti. Zejména 
tedy k  účasti na  valných hromadách, hlasování na  nich 
a  požadování vysvětlení žádosti týkajících se společnosti  
v roce 2020.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
26. zasedání dne 31. 10. 2019 následující usnesení:

Usnesení  1./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, schválila program 26. schůze.
Usnesení  2./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí projednala návrh územní studie pro lokalitu Pod 
Stráží a schválila úhradu za její vyhotovení Ing. Arch. Pavlu 
Chládkovi, Kamenná 4052, 760 01 Zlín, IČ 75675056 ve výši 
18 000 Kč bez DPH.
Usnesení 3./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
projednala cenovou nabídku a schválila objednávku SSL certi-
fi kátu Galileo Corporation s. r. o., Březenecká č.p. 4808, 430 04 
Chomutov, IČ: 25448714, za cenu 2 490 Kč bez DPH, roční po-
platky za provoz tohoto modulu 1 950 Kč bez DPH.
Usnesení 4./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na vypracování projekto-
vé dokumentace řešící středisko odpadů v obci a schválila 
objednávku u Stemio a. s. J. Staši 165, 763 02 Zlín – Maleno-

vice, IČ 28203011, za cenu 162 745 Kč vč. DPH.
Usnesení  5./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila předložený plán zimní údržby místních 
komunikací a chodníků v obci na zimní období 2019-2020 
a schválila uzavření smluv o dílo na zimní údržbu, dle pří-
lohy zápisu č. 5.
Usnesení 6./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí neschválila uzavření Smlouvy o  zřízení služebnosti 
na pozemcích p. č. 456/3, p. č. 457/2 a p. č. 430/4 v k. ú. Žele-
chovice nad Dřevnicí v rámci realizace stavby pod označe-
ním ,,16010-050077   VPIC Želechovice nad Dřevnicí_ZTV“ 
mezi Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Ol-
šanská 2681/6, Praha 3, Žižkov 130 00, IČ: 04084063 a obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 75158094. Služebnost bude zřízena za jed-
norázovou náhradu ve výši 100 Kč.
Usnesení  7./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy č.: 1030052248/003 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
1185/1, 1185/2, 1185/3, 1183/2 v k. ú. Želechovice nad Dřev-

nící, pro stavbu „Želechovice, CETIN a.s., kabel. Přípojka NN“ 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Že-
lechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a E.ON Distribuce, a.s., F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení 8./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozem-
ku p.  č. 241/1 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Žele-
chovice 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 333 
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 9./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želecho-
vice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a  zároveň schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a  Školním sportovním klubem při ZŠ Želecho-
vice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádání akce „PSL – Stolní tenis“, 
termín konání akce 13. 11. 2019 ve výši 4 000 Kč.
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Usnesení 10./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevni-
cí vzala na vědomí podnět občana na řešení parkování v ulici 
Přílucká v Želechovicích nad Dřevnicí a navrhla prověřit mož-
nost vybudování dalších parkovacích stání v této ulici.
Usnesení 11./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na  vědomí nabídky na  úpravu řešení pojištění 
lesního porostu a fl otilového autopojištění obce.
Usnesení 12./26RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na  vědomí výzvu Advokáta Mgr.  Freunda práv-
ního zástupce pana Vašiny ze dne 30. 10. 2019. Tato výzva 
bude projednána zastupitelstvem obce Želechovice nad 
Dřevnicí, na  jeho dalším řádném zasedání, neboť tento 
orgán je jediný kompetentní rozhodnout ve věci uplatnění 
nároku na  náhradu škody poškození traktoru vzniklé pá-
dem stromu, ke které došlo 9.1.2019 v k. ú. obce Želecho-
vice nad Dřevnicí.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
27. zasedání dne 13. 11. 2019 následující usnesení:

Usnesení  1./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevni-
cí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schválila program 27. schůze.
Usnesení 2.1./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí povolila Základní škole a Mateřské škole Želecho-
vice nad Dřevnicí, p. o. čerpání z investičního fondu ve výši 
cca 352 089 Kč na opravy. 
Usnesení  2.2./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nařídila odvod Základní škole a  Mateřské škole 
Želechovice nad Dřevnicí, p. o., částky 300 000 Kč z investič-
ního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení  2.3./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila odměnu ředitelce Základní školy a  Mateřské 
školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o., dle přílohy zápisu č. 4.
Usnesení 3./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na  čištění školní studny 
a  schválila objednávku u  PROFIVODA s. r. o., Plzeňská 94, 
331 01 Plasy, IČ 29077451, za cenu 16 750 Kč bez DPH.
Usnesení 4./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na zhotovení krajinářské 
studie vybraných lokalit v  katastru obce Želechovice nad 
Dřevnicí a  schválila objednávku u  Projekce krajinné a  sí-
delní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 84, 312  00 Plzeň, IČ 
41651596 za cenu 120 000 Kč vč DPH.
Usnesení 5./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
projednala cenovou nabídku na vypracování variantní studie 
odkanalizování části obce Želechovice nad Dřevnicí - Pase-
ky a  schválila objednávku u  ProVenkov, spol. s  r.o., Kšírova 
552/45, 619 00 Brno, IČ 27699455 za cenu 38 000 Kč vč. DPH.
Usnesení 6./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila objednávku 
administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku doda-
vatele projektové dokumentace včetně stavebního povole-
ní „ZTV Pod Stráží“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 15 000 Kč. 
Usnesení 7./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila objednávku 
administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku doda-
vatele projektové dokumentace včetně stavebního povo-
lení „Želechovice nad Dřevnicí – rekonstrukce centra obce 
– ul. 4. května“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, 
IČ 87650703 za cenu 25 000 Kč. 
Usnesení  8./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vydává Plán inventur na rok 2019 s platností od 1. 11. 
2019 do  31. 1. 2020 ve  smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a prováděcího předpisu č. 270/2010, plán in-
ventur na rok 2019 tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 9./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
schválila záměr povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
na pozemcích p. č. 4/1 a p. č. 4/4 celkem 37 kusů thují v k. ú. 
Želechovice nad Dřevnicí, v době vegetačního klidu.
Usnesení  10./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o pronájmu pozemků 
p. č. 429 o výměře 720 m2, p. č. 457/1 o výměře 6 378 m2, 
p. č. 457/6 o výměře 479 m2, p. č. 505/30 o výměře 84 m2, 
p. č. 505/31 o výměře 428 m2, p. č. 1308/4 o výměře 133 
m2, p. č. 1384/7 o výměře 549 m2, p. č. 1384/8 o výměře 
6333 m2, p. č. 1384/10 o výměře 578 m 2, p. č. 1397/8 o vý-
měře 421 m2, p. č. 1397/9 o výměře 200 m2, p. č. 1398/4 
o výměře 246 m2, p. č. 1389/6 o výměře 130 m2, p. č. 1406 
o výměře 1539 m2, p. č. 1407 o výměře 448 m2, p. č. 1437 
o výměře 3183 m2, celkem o výměře 22 214 m2, vše zapsá-
no na  LV 10001 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Břetislavem Škabrahou, Chras-
tešovské paseky 35, 763 12 Vizovice, IČ 65822994 za cenu 
2 000 Kč / ha / rok  s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou za pod-
mínky, že pozemky budou užívány pro sečení a senáž.

Usnesení 11./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na po-
zemcích p. č. 456/3, p. č. 457/2 a p. č. 430/4 v k. ú. Želecho-
vice nad Dřevnicí v rámci realizace stavby pod označením 
,,16010-050077   VPIC Želechovice nad Dřevnicí_ZTV“ mezi 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 
2681/6, Praha 3, Žižkov 130 00, IČ: 04084063 a obcí Žele-
chovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 75158094. Služebnost bude zřízena za jednorá-
zovou náhradu ve výši 100 Kč.
Usnesení 12./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí 
dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želecho-
vice nad Dřevnicí, 4. května 48, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 44119259 na  jednorázovou akci „Mikulášský 
karneval“, která se bude konat 1. 12. 2019 ve výši 10 000 Kč. 
Usnesení 13./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice nad 
Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřej-
noprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. květ-
na 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Školním 
sportovním klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 
336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 na pořádá-
ní akce „Okrskové kolo fl orbalu mladších a starších žáků“, ter-
mín konání akce 19. 11. 2019 ve výši 1 000 Kč.
Usnesení 2.1./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí povolila Základní škole a Mateřské škole Želecho-
vice nad Dřevnicí, p. o. čerpání z investičního fondu ve výši 
cca 352 089 Kč na opravy. 
Usnesení  2.2./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nařídila odvod Základní škole a  Mateřské škole 
Želechovice nad Dřevnicí, p. o., částky 300 000 Kč z investič-
ního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení  2.3./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila odměnu ředitelce Základní školy a  Ma-
teřské školy Želechovice nad Dřevnicí, p.  o., dle přílohy 
zápisu č. 4.
Usnesení 3./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na  čištění školní studny 
a  schválila objednávku u  PROFIVODA s. r. o., Plzeňská 94, 
331 01 Plasy, IČ 29077451, za cenu 16 750 Kč bez DPH.
Usnesení 4./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na zhotovení krajinářské 
studie vybraných lokalit v  katastru obce Želechovice nad 
Dřevnicí a  schválila objednávku u  Projekce krajinné a  sí-
delní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 84, 312  00 Plzeň, IČ 
41651596 za cenu 120 000 Kč vč DPH.
Usnesení 5./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na vypracování variantní 
studie odkanalizování části obce Želechovice nad Dřevni-
cí - Paseky a schválila objednávku u ProVenkov, spol. s r.o., 
Kšírova 552/45, 619 00 Brno, IČ 27699455 za cenu 38 000 Kč 
vč. DPH.
Usnesení 6./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila objednávku 
administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku doda-
vatele projektové dokumentace včetně stavebního povole-
ní „ZTV Pod Stráží“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 
Zlín, IĆ 87650703 za cenu 15 000 Kč. 
Usnesení 7./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schvaluje objednávku 
administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku doda-
vatele projektové dokumentace včetně stavebního povo-
lení „Želechovice nad Dřevnicí – rekonstrukce centra obce 
– ul. 4. května“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, 
IĆ 87650703 za cenu 25 000 Kč. 
Usnesení  8./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vydává Plán inventur na rok 2019 s platností od 1. 11. 
2019 do  31. 1. 2020 ve  smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a prováděcího předpisu č. 270/2010, plán in-
ventur na rok 2019 tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 9./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
schvaluje záměr povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
na pozemcích p. č. 4/1 a p. č. 4/4 celkem 37 kusů thují v k. ú. 
Želechovice nad Dřevnicí, v době vegetačního klidu.
Usnesení  10./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu pozemků 
p. č. 429 o výměře 720 m2, p. č. 457/1 o výměře 6 378 m2, 
p. č. 457/6 o výměře 479 m2, p. č. 505/30 o výměře 84 m2, 
p. č. 505/31 o výměře 428 m2, p. č. 1308/4 o výměře 133 
m2, p. č. 1384/7 o výměře 549 m2, p. č. 1384/8 o výměře 
6333 m2, p. č. 1384/10 o výměře 578 m 2, p. č. 1397/8 o vý-
měře 421 m2, p. č. 1397/9 o výměře 200 m2, p. č. 1398/4 
o výměře 246 m2, p. č. 1389/6 o výměře 130 m2, p. č. 1406 
o výměře 1539 m2, p. č. 1407 o výměře 448 m2, p. č. 1437 
o výměře 3183 m2, celkem o výměře 22 214 m2, vše zapsá-
no na  LV 10001 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 

Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Břetislavem Škabrahou, Chras-
tešovské paseky 35, 763 12 Vizovice, IČ 65822994 za cenu 
2 000 Kč / ha / rok  s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou za pod-
mínky, že pozemky budou užívány pro sečení a senáž.
Usnesení 11./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na po-
zemcích p. č. 456/3, p. č. 457/2 a p. č. 430/4 v k. ú. Želecho-
vice nad Dřevnicí v rámci realizace stavby pod označením 
,,16010-050077   VPIC Želechovice nad Dřevnicí_ZTV“ mezi 
Českou telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 
2681/6, Praha 3, Žižkov 130 00, IČ: 04084063 a obcí Žele-
chovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 75158094. Služebnost bude zřízena za jednorá-
zovou náhradu ve výši 100 Kč.
Usnesení 12./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí poskytnutí 
dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Že-
lechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Želechovice 
nad Dřevnicí, 4. května 48, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 44119259 na  jednorázovou akci „Mikulášský karneval“, 
termín konání akce 1. 12. 2019 ve výši 10 000 Kč. 
Usnesení 13./27RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřevni-
cí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želechovice 
nad Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválila uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a Školním sportovním klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevni-
cí, 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553251 
na pořádání akce „Okrskové kolo fl orbalu mladších a starších 
žáků“, termín konání akce 19. 11. 2019 ve výši 1 000 Kč.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
28. zasedání dne 25. 11. 2019 následující usnesení:

Usnesení  1./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, schválila program 28. schůze
Usnesení  2./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala a vzala na vědomí doručené výsledky šetře-
ní České školní inspekce a pověřila starostu obce projedná-
ním výsledků šetření s vedením školy.
Usnesení 3./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala a  vzala na  vědomí nabídku od  TRINITY 
BANK a. s.
Usnesení 4./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na multifunkční tiskárnu 
Konica Minolta bizhub od Hrbáček Servis s. r. o., Lípa 269, 
763 11 Lípa a pověřila starostu obce prověřením výhodnos-
ti pronájmu nebo nákupu tohoto zařízení.
Usnesení 5./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na  výměnu plynového 
kotle v budově čp. 405 na ulici Podřevnická a schválila ob-
jednávku u Elektroplyn Lukov spol. s r. o., Pod Kaštany 103, 
763 17 Lukov, IČ 25308696, za cenu 128 532 Kč bez DPH.
Usnesení 6./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí projednala a vzala na vědomí nabídku spoluprá-
ce s  umístěním chrániček pro uložení optických kabelů 
od AVONET, s. r. o. na území obce.
Usnesení 7./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o  právu provést stavbu 
na  pozemku p.  č. 241/1 a  na  pozemku p.  č. 200/1, oba 
nacházející se 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 xxx, jako stavebníky 
vodovodní přípojky a  plynové přípojky k  novému rodin-
nému domu na pozemku p. č. 191/2 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 8./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila SDH Želechovice nad Dřevnicí - Paseky po-
skytnutí dotace a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH Žele-
chovice nad Dřevnicí - Paseky, Paseky 264, 763 11 Želecho-
vice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou akci „Roz-
svícení vánočního stromečku a mikulášská nadílka“, termín 
konání akce 7. 12. 2019, výši 4000 Kč.
Usnesení 9./28RO/2019: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Želecho-
vice nad Dřevnicí poskytnutí dotace a  zároveň schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a  Školním sportovním klubem při ZŠ Želecho-
vice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 72553251 na  pořádání akce „Rakeťák“, termín 
konání akce 23. 11. 2019 ve výši 2 000 Kč.
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CHODNÍK A KOMUNIKACE OD ŠKOLY 
K LÍPĚ JSOU DOKONČENY

Rána plná nervozity pro ty, kteří museli každý 
den vést děti do  želechovské školy a  školky jsou 
díky ukončeným pracím na  místní komunikaci 
a  chodnících od  ZŠ do  Lípy za  námi. Ne vždy se 
povede vysoutěžit dobrou stavební fi rmu, se kte-
rou nejsou žádné větší problémy, práce jim jde 
od ruky a provedení díla tzv. odsýpá v dobré kvalitě 
dle stanovených termínů bez zbytečných nedoro-
zumění. Tentokrát se to ale vážně podařilo! Nové 
chodníky vč. parkovacích stání, rozšíření vozovky 
na  6 m a  úpravu točny prováděla fi rma KKS spol. 
s.r.o., která díky příkladnému nasazení, které ne-
mělo dopad na  kvalitu díla, dokončila práce ještě 
před stanoveným termínem. Komunikace s  vede-
ním fi rmy a  řešení všech technických záležitostí 
průběhu stavebních prací byla mimořádně vstříc-
ná a  bezproblémová. Rozšířená vozovka a  chod-
níky po  obou stranách vozovky skýtají školákům 
a  ostatním chodcům bezpečný přístup ke  škole 
a  zpět. Také řidiči se na  silnici nemusí bát střetu 
s protijedoucím vozidlem, a navíc mají k dispozici 
podélná parkovací stání souběžně s  komunikací 
a  několik parkovacích míst na  okraji točny. Tato 
akce přímo navazuje na řešení dopravy a parkování 
u ZŠ kde se obec snaží odlehčit dopravu v blízkosti 
budovy a bezpečně oddělit trasy pro pěší od silnič-
ní dopravy. Chodníky jsou řešeny v  souladu s  vy-
hláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 
o  obecných technických požadavcích zabezpeču-
jící bezbariérové užívání staveb osobami s omeze-
nou schopností pohybu a orientace. Jsme rádi, že 
jsou Želechovice zase o kus pěknější a bezpečnější.

Všem občanům přejeme krásné prožití Vánoč-
ních svátků.

Michal Špendlík, starosta

SPLATNOSTI A VÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2020 

Od 1. února 2020 se budou na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí vybírat v úřední dny a hodiny místní poplatky. Splatnost poplatků je stanovena do 
30. dubna 2020.

Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč / osobu, dle schválené OZV č. 1/2019. NOVĚ 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 zá-
kladě získaných ekobodů, přičemž hodnota jednoho ekobodu byla OZV č. 1/2019 stanovena na 10 Kč. Celková maximální možná úleva činí 30 % z výše poplat-
ku stanoveného, tzn. nejvíce 150 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. Archy se štítky občané 
obdrželi při platbě poplatku v roce 2019. Pokud občané přihlašovací údaje ztratili, získají je na vyžádání na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

Dále budeme vybírat poplatek za komunální odpad od fyzických osob vlastnících na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí stavbu určenou k rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, a to ve výši 500 Kč / objekt, tady úleva není uplatňována.

Poplatek za psa 1 pes / 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 150 Kč.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY - MESOH

Rádi bychom občany upozornili, že na základě kontroly jednotlivých stanovišť bylo zjištěno, že na většině stanovištích nejsou provedeny INVENTURY STANOVI-
ŠTĚ a vyplněny ODPADOVÉ DOTAZNÍKY. 
INVENTURA STANOVIŠTĚ - zde si zkontrolujete, zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti. Např. u studentů, kteří 
domů jezdí jen na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas 0. Díky 
tomu se budou získané body a obsloužený objem všech nádob dělit správně. 
ODPADOVÝ DOTAZNÍK - u domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí Odpadový dotazník vyplnit a uvést v něm všech pět způsobů, jakými v 
dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a 
u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí více jak třetinu odpadů a mají malý obsloužený objem, se připíši patřičné EKO body za snižování produkce 
odpadů (je nutné mít také potvrzenou inventuru stanoviště). 
Toto doporučujeme provést, co nejdříve. V případě, že domácnosti nemají možnost internetu, nebo se jedná o starší občany, kteří většinou nemají internet, je 
možno toto uskutečnit v kanceláři Obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí, kde Vám s tím pomůže referentka. Jedná se o jednorázový úkon, tedy Odpa-
dový dotazník i Inventura stanoviště jsou platné od potvrzení „navždy“. Tedy dokud sám občan nebude chtít provést změny.
Ještě jednou uvádíme, že přihlásit se do odpadového účtu lze prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – 
naleznete na archu s čárovými kódy).
V případě nejasností se neváhejte obrátit na www.mojeodpadky.cz, na e-mailu burianova.isnoit@gmail.com 
nebo na OÚ Želechovice nad Dřevnicí obec@zelechovice.eu, popř. telefon 577 400 071.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16. LISTOPADU 2019

V sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu 
v Želechovicích nad Dřevnicí letošní třetí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Přivítáno bylo 
celkem 6 dětí. Se zveřejněním fotografi í z akce na webových stránkách obce 
souhlasili rodiče dětí - Lukáše Vaculy, Elišky Křižkové, Adriena Bendy, Huberta 
Václava Lotockého, Tomáše Janušky. Rodiče převzali z rukou starosty 
Michala Špendlíka fi nanční dar ve výši 5 000 Kč, který obec poskytla novým 
občánkům. Děkujeme dětem ze Základní školy Želechovice nad Dřevnicí 
pod vedením paní učitelky Stodůlkové a Lapčíkové za kulturní vystoupení 
při této akci. Fotografovala: Sabina Kolářová

Hubert Václav Lotocký s rodiči

Adrien Benda s rodiči

Eliška Křižková s rodiči

Lukáš Vacula s rodiči

Tomáš Januška s rodiči
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HLEDÁNÍ VHODNÉ TRASY 
PRO NOVOU TURISTICKOU CESTU

V  pondělí 28.10.2019 jsme uspořádali prů-
zkumný pochod po  želechovických pasekách. 
Cílem vycházky bylo najít cestu, která by byla 
vhodná pro budoucí turistickou trasu, vyznače-
nou  pásovou turistickou značkou, pod patronací 
Klubu českých turistů.

Sešlo se nás hodně, zhruba 40 lidí, převáž-
ně starousedlíků, potěšitelný je i  zájem střední 
generace a  nechyběli ani nejmladší turisté, viz 
přiložené fotografi e. Díky dobré znalosti terénu 
starousedlíků jsme bez problémů našli vhodnou 
trasu a navštívili jsme všechna plánovaná místa. 
Prošli jsme nejzajímavější část cesty. Setkali jsme 
se u  zastavení Naučné stezky č. 6, u  pietního 
místa připomínajícího tragickou událost z  roku 
1767. Dále jsme šli směr památný Vidovský dub. 
Výška stromu je 30 m a odhadované stáří je 180 
až 200 let. Dále jsme odbočili k Hlavničkově stu-
dánce, která je pojmenována po  jednom z  vý-
znamných ředitelů fi rmy Baťa, který předčasně 
tragicky zahynul při železniční nehodě. Dále nás 
znalci želechovických pasek navedli na  starou 
cestu směr Provodov. Šli jsme kolem velmi dobře 
a citlivě udržovaného stavení manželů Londýno-
vých, které je situovano uprostřed krásné příro-
dy, viz připojené foto. Dále jsme šli na vyhlídkový 
hřeben nad Provodovem. Na kótě 520 m je místo 
dalekého výhledu všeobecně nazývané „Vlajka“, 
viz foto. O místo a  jeho údržbu se obětavě sta-
rá občan Želechovic pan MVDr.  Brychta, patří 
mu za to dík. Zde jsme se posilnili a zkonzumo-
vali přinesené zásoby a  pokochali se výhledem 
do valašské krajiny. Do Želechovic jsme se vrátili 
příjemnou lesní cestou a znalci terénu nás neo-
mylně dovedli k místu startu k zastavení č.6 NS. 
Bylo až neuvěřitelné jaké překvapení ukrýval 
kontejner nedaleko Ševčíkového...

Ještě stručně zopakuji okruh, který bychom 
chtěli vyznačit jako turistickou trasu, včetně 
zanesení do  turistických map: pošta Želechovi-
ce, zastavení NS č.6, Vidovský dub, Hlavničkova 
studánka, vyhlídková kóta 520 m, Rumová chýše 
a nazpět k poště. Celková délka cca 9 km.

Vladimír Balajka
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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ 
REVOLUCE NEDĚLE 17. 
LISTOPADU 2019

V neděli 17. listopadu si celá Česká 
republika připomněla státní svátek 
Den boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodní den studentstva. 17. 
listopadu 2019 jsme si rovněž připo-
mněli 30 let od pádu totalitního ko-
munistického režimu. Starosta obce 
Želechovice nad Dřevnicí Michal 
Špendlík pozval v neděli 17. listopadu 
2019 občany na neformální vzpomín-
kovou akci k připomenutí těchto udá-
lostí. Asi stovka občanů se sešla kolem 
16 hodiny v prostoru před nákupním 
střediskem Jednota v Želechovicích 
nad Dřevnicí. Dále se symbolicky v 
17:11 hodin rozezněly v obci zvony a 
v místním rozhlase zněla píseň Marty 
Kubišové - Modlitba pro Martu.

DEJME KNIHÁM ŠANCI 
Milí spoluobčané,
před časem jste si mnozí všimli, že se ve vstup-
ní hale obecního úřadu objevila malá knihov-
nička.  Nabízí možnost bezplatně si půjčovat 
a vyměňovat knihy a nemá ambice konkuro-
vat obecní knihovně ani knihkupcům.
Jsme skupina lidí, která ráda čte a  má ráda 
knížky. Inspiroval nás projekt Knihobudka, 
který úspěšně funguje v  mnoha městech 
a obcích. Proto jsme se souhlasem obecního 
úřadu instalovali veřejnou knihovničku, aby-
chom ověřili zájem o sdílení knih i v naší obci.
Pokud se u  knihovničky zastavíte, třeba 
objevíte knihu, která vás osloví. Nebo jste 
přečetli knihu a nechcete si ji nechat, pak ji 
můžete poslat dál a  udělat radost někomu 
jinému. V knihovničce jsou také dětské kníž-
ky, časopisy, občas se objeví i audioknihy. 
Přejeme Vám v nastávajícím roce 2020 pěk-
né zážitky nejen s knihou.
Spolek Knihomilky
Motto  „Každá kniha má duši – duši toho, 
kdo ji psal, a  duši těch, kdo ji četli a  snili 
s ní.“ Carlos Ruiz Zafón, španělský spisovatel, 
1964

POCHOD BROUČKŮ PÁTEK 8. LISTOPADU 2019
Pochod broučků, který pořádá obec Želechovice nad 
Dřevnicí společně se skauty a Základní školou a Ma-
teřskou školou Želechovice nad Dřevnicí, se konal v 
pátek 8. listopadu 2019. Začal srazem „Broučků“ před 
obchodem Jednota a po setmění v 17:00 hodin se 
všichni společně vydali vyzdobenou trasou ulicemi 
4. května, Pod Stráží a Nad Školou do areálu školního 
atria a zahrady, která byla plná světýlkujících stra-
šidel, nachystán byl i ohňostroj. V závěru se všichni 
mohli občerstvit a pro malé „Broučky“ byla nachys-
tána drobná sladkost za odvahu. Děkujeme všem za 
pomoc při přípravě této tradiční obecní akce.

TAK, JAKO KAŽDÝ ROK, I  LETOS ZAZPÍVALI 
MOTÝLI V  RODIŠTI ZAKLADATELE SBORU 
ALOISE MOTÝLA
Středa 11. prosince 2019 se v Želechovicích nad Dřevnicí nesla v duchu příjemné před-
vánoční atmosféry. Je již tradicí, že do naší obce před Vánocemi zavítá dětský pěvecký 
sbor Motýli Šumperk, který byl založen v roce 1962 panem Aloisem Motýlem. A stejně 
tomu tak bylo i letos.  V 18:30 hodin se kostelem sv. Petra a Pavla rozezněli Motýli pro 
širokou veřejnost. Pod vedením sbormistra Heleny Stojaníkové je na klavír doprovodil 
Petr Vočka a na fl étnu Kateřina Drásalová. Celým kostelem se nesl výčet českých i světo-
vých vánočních písní a koled: Narodil se, Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko, 
Byla cesta, byla ušlapaná… Sboristé, 31 děvčat a 9 chlapců, nevynikali pouze svým zpě-
vem, někteří z nich doplnili tento koncert o hru na fl étnu či housle.  Na závěr se s námi 
Motýli rozloučili písní Černé oči jděte spát a my se těšíme, až k nám opět za rok zavítají, 
děkujeme za krásný adventní zážitek.
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TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU 
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

Rok 2019 utekl jako voda a  opět nám v  Že-
lechovicích nad Dřevnicí svítí vánoční stromy 
- jeden v prostorách před nákupním střediskem 
Jednota, druhý na  Pasekách na  Výletišti. Je to 
neklamné znamení, že se kalendářní rok naplnil 
a přišel čas adventu… 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Že-
lechovicích nad Dřevnicí na parkovišti před Jed-
notou se konalo v  sobotu 30. listopadu 2019. 
Po  propršeném pátku se v  sobotu v  Želechovi-
cích nad Dřevnicí ochladilo a na obloze po celý 
den svítilo slunce a když se setmělo, tak už pořád-
ně mrzlo. V 15:00 hodin začal na parkovišti před 
Jednotou tradiční jarmark s  vánočním zbožím, 
občerstvit se návštěvníci mohli u  stánků hasičů 
ze Želechovic i z Pasek, nechyběl ani stánek s ká-
vou, medovinou, domácím punčem od  Robin-
sonek, svařeným vínem a horkým čajem, a bylo 
opravdu potřeba se zahřívat. Proběhl i  prodej 
klobásek, zdravých mléčných výrobků, tradič-
ních vánočních perníčků a vánočních vazeb. Dále 
bylo možno ochutnat tradiční cukroví a sladkosti 
od místních hospodyněk, které na tuto akci na-
pekly. Mezi tím porota v budově obecního úřadu 
vyhodnotila soutěž v pečení štrúdlů. Celou akci 
doprovázel kulturní program, tradičně zahrála 
skupina BPT ze Zlína. Děti ze základní školy za-
hájily tuto skvělou tradici svým svěžím vystoupe-
ním. Cimbalisté Martin a Petr Ondra, pod vede-
ním paní Zuzany Lapčíkové se postarali o skvělé 
skladby na cimbál.  Zpěvačky z II. B a z III.A třídy 
pod vedením paní Radky Stodůlkové zazpívaly 
jasnými hlásky několik koled a  na  klavír je také 
doprovodila paní Zuzana Lapčíková. Krásné vá-
noční pásmo oživila báseň lidových tradic Anděl 
Páně zlámal sáně… Poté se opět rozezněla pře-
krásná Alžbětínská serenáda  – příčná fl étna paní 
Ondrová, cimbál Petr Ondra, klavír paní Zuzana 
Lapčíková. A na úplný závěr děti ze základní ško-
ly odpočítaly rozsvícení vánočního stromečku 
a ten se rozzářil v celé svojí kráse …

Tímto bychom chtěli poděkovat všem organi-
zátorům, prodejcům, a  všem, kteří pomohli při 
zajišťování akce např. jiným možným způsobem. 
Napomohli tak tomu, že jsme mohli příjemně 
prožít předvánoční sobotní odpoledne a naladit 
se na nadcházející adventní období.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
„O NEJLEPŠÍ ‚ŠTRÚDL‘ “
I letos byla tato soutěž součástí akce „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Želechovicích nad 
Dřevnicí“, která se konala v sobotu 30. listopadu 2019. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 16 štrúdlů, 
12 "sladkých" a 4 "slané".

Výsledky:

Kategorie sladký:

1. místo paní Michaela Gahurová z ulice Osvobození

2. místo paní Pavlína Novotná z ulice Osvobození

3. místo paní Dana Sousedíková z ulice Družstevníků

Kategorie slaný:

1. místo Restaurace U Březíků

2. místo pan Rostislav Kočař z ulice 4. května

3. místo paní Danuše Kováříková z ulice Přílucká

Všem, kteří do soutěže napekli, děkujeme a výherkyním a výherci blahopřejeme. Štrúdly byly rozdány při 
rozsvěcení vánočního stromu před Jednotou.

Děkujeme všem místním seniorkám a členkám českého červeného kříže, které napekly skvělé cukroví, 
zákusky nebo drobné slané pečivo, všechno místní občané ochutnali a pochválili.
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ÚCTA KE STÁŘÍ 2019
Opět v  předvánoční čas jsme navštívili v  rámci 

projektu „Úcta ke  stáří“ naše spoluobčany starší 80 
let. Letos to bylo již po jedenácté. Znovu po roce to 

bylo milé, příjemné, někdy až dojemné setkání. Po-
přáli jsme seniorům k vánočním svátkům a do nové-
ho roku 2020 hlavně hodně zdraví. Spousta z  nich 
zavzpomínala, jaké to bylo, když byli mladší. Věříme, 
že je naše krátká návštěva potěšila. Předali jsme jim 
od MS ČČK Želechovice n/Dř. a obecního úřadu přá-

níčka a  malou pozornost lázeňské oplatky. A  kolik, 
že jich letos bylo? 111 seniorů nad 80 let. Z toho 81 
z  nich žije v  Želechovicích nad Dřevnicí, 25 na  že-
lechovických Pasekách a  5 v  Domově důchodců 
na Lukově. Oproti loňskému roku nám v obci přibylo 
o 8 občanů nad 80 let více. 

Náleží zde poděkovat Obecnímu úřadu v  Žele-
chovicích nad Dřevnicí za fi nanční podporu a zajiš-
tění oplatků. Dále panu R. Hanzlíkovi st. a  panu R. 
Hanzlíkovi ml. za  dar - vytištění novoročního přání 
pro naši MS ČČK.

A aby se mohl projekt „Úcta ke stáří“ uskutečnit, je 
potřeba ochotných a obětavých členek z řad ČČK. 14 
z nich si v předvánoční čas našlo prostor a 81 senio-
rů v Želechovicích n/Dř. osobně navštívilo. Velký dík 
patří také panu Stanislavu Pištěkovi, jako zástupci 
za obecní úřad. Ten už tradičně a ochotně se mnou 
navštěvoval občany na  želechovických Pasekách 
a v DD na Lukově. Celkem jich letos bylo 30. 

Ještě jednou přeji všem navštíveným občanům 
a jejich rodinám do roku 2020 pevné zdraví. 

Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK 

Želechovice nad Dřevnicí 

VÁNOČNÍ HVĚZDA ROK 
2019
Vážení občané,

děkujeme, že jste se i v letošním roce 2019 zapo-
jili nákupem vánoční růže do charitativní sbírky VÁ-
NOČNÍ HVĚZDA. Tu pořádá již 22 rokem společnost 
Šance Olomouc. Zakoupením této květiny pomáhá-
te malým pacientům, jejich rodinám a zdravotníkům 
na hemato – onkologickém oddělení dětské kliniky 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Pro vaši představu, 
peníze získané z  nákupu vánočních růží byly v  mi-
nulosti využity například na  rekonstrukci a  vyba-
vení dětské herny, jídelny a kuchyňky, rekonstrukci 

klimatizace na  oddělení, nákup zdravotnických 
potřeb, humanizaci lékařské ambulance či rekon-
diční pobyty pro děti. Přispíváte tedy k  tomu, aby 
se počet vyléčených dětí zvyšoval či prostředí, kde 
tráví rodiče s  dětmi dlouhé měsíce, splňovalo urči-
té požadavky. Obliba vánoční růže za  22 let velmi 
vzrostla. Důkazem je narůstající počet obcí, které se 
zapojily a následně s tím i výtěžek z prodeje. Napo-
sledy bylo zapojeno 156 měst a obcí, 546 prodejních 
míst, 652 dobrovolníků, 56  927 prodaných květin. 
V naší obci prodej vánoční růže už tradičně pořádá 
Místní skupina Českého červeného kříže ve  spolu-
práci s  farností Želechovice nad Dřevnicí za  velké 
pomocí P. Mgr. Pavla Martinky, faráře. Prodalo se zde 
218 ks vánočních hvězd, což činí výtěžek 21 800 Kč + 
2 100 Kč fi nanční dary. A další nemalý počet růží byl 
prodán na farnosti Provodov a Březůvky, za přispění 
pana faráře Martinky, který zde tuto sbírku vyhlásil. 

 Dovolte mi ještě jednou poděkovat nejen těm, 
kteří se na prodeji vánočních růží podíleli. Ale i těm, 
kteří svým nákupem přispěli na  dobrou a  prospěš-
nou věc. 

Bc. Pavlína Novotná
předsedkyně MS ČČK

Želechovice nad Dřevnicí

PODÁVÁME RUCE JIŽ VÍCE NEŽ 18 LET 
Podané ruce – osobní asistence již více než osmnáct let pomáhají lidem s postižením a seniorům. 

Neuvěřitelných osmnáct!  Organizační jednotka Podaných rukou pro osobní asistenci byla založena 
v březnu 2001. Samotnou službu – osobní asistenci – jsme začali poskytovat v květnu 2001. Tehdy to 
nebyla běžně využívaná ani známá služba. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se. Organizace měla 
8 zaměstnanců, kteří v  prvním roce odpracovali 4  781 hodin u  39 klientů. Hned v  roce 2002 došlo 
k velkému rozvoji, díky kterému mohli asistenti poskytnout službu mnohem většímu počtu klientů. 
V současné době je počet zaměstnanců zhruba 130 a počet klientů se pohybuje měsíčně kolem 250. 

Čas neuvěřitelně běží.  A  těch krásných a  hlavně velmi plodně využitých osmnáct let nám všem 
pomohlo profesionálně dospět. I samotná organizace vyzrála, zmoudřela, vypracovala se. V současné 
době jsme jedním z největších poskytovatelů osobní asistence v České republice, působíme v Morav-
skoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Zveme vás na naše webové stránky, kde se o nás dozvíte 
více: www.podaneruce.eu .

Během těch 18 let se změnilo mnoho věcí, zvláště legislativa, která tuto službu profesionalizovala. Ne-
změnilo se ale poslání organizace a její cíle. Po celou dobu usilujeme o to, aby naše služby, které poskytuje-
me klientům s omezenou soběstačností z důvodu věku (seniorům) nebo postižení, byly kvalitní a profesio-
nální. Pomáháme potřebným lidem od jednoho roku věku žít běžným životem a zůstat v domácím prostředí, 
dojít si na procházku, na nákup, k lékaři, za sportem či za kulturou. Osobní asistent či asistentka pomohou 
při osobní hygieně, oblékání, pomohou s pohybem, přípravou jídla, s úklidem domácnosti, pohlídají pitný 
režim apod. Mohou poskytnout společnost ve volném čase – přečíst knihu, zavzpomínat u fotografi í rodiny, 
shlédnout fi lm či seriál apod. Jejich pomoc může být pestrá a přizpůsobená individuálním potřebám.  Služ-
bu poskytujeme až 7 dnů v  týd-
nu, 24 hodin denně. Kontakt pro 
Zlínský kraj: Mgr. Eva Šimková, tel. 
777 011 034.

Paní ředitelka, Bc.  Helena Fej-
kusová, říká: „Věřím, že v  dalších 
letech budeme stále organizací, 
která je přínosem a oporou našim 
klientům i  jejich rodinám. Dovo-
luji si citovat jeden z  děkovných 
dopisů, které dostáváme: „Vážená 
paní ředitelko, velmi si cením, že 
Vaše organizace pomáhá rodi-
nám v  jejich těžké situaci, aby 
milovaný člověk mohl prožít své 
dny v  kruhu rodiny. Moc děkuji 
za vstřícné jednání, práci s úsmě-
vem…“. Také my bychom chtěli 
poděkovat – našim klientům, je-
jich rodinám, našim zaměstnan-
cům a  také všem, kdo nás pod-
porují a pomáhají nám pomáhat!“

Jedním z našich podporovate-
lů je také obec Želechovice nad 
Dřevnicí. Děkujeme!

Přejeme krásné Vánoce 
a úspěšný vstup do roku 2020.

Bc. Jana Marková
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PODĚKOVÁNÍ – CHARITATIVNÍ SBÍRKA KRABICE OD BOT

Děkujeme všem rodičům a  dětem, kolegům 
a  kolegyním, kteří vybrali, nachystali a  zabalili 
dárky pro děti do sbírky „Krabice od bot“.

K této sbírce jsme se připojili již potřetí. Ve středu 
11.12. 2019 jsme plné auto dárečků zavezli do Azy-
lového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. a dár-
ky předali paní Lence Hurtové, sociální pracovnici 
TAS Zlín. Dárky potěší děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí i děti v azylovém domě.

Společně pomáháme.
Za ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí Michaela 

Bařinová a Hana Marková

VÁNOČNÍ POZDRAV
Milí občané Želechovic, milí farníci, 

přijde mi jako „včera“, když jsem před rokem 
psal článek do  našeho obecního zpravodaje. 
Tím víc vidím jako důležité, abychom nebědova-
li nad tím, že čas letí, nestrachovali se z toho, co 
bude, ale co nejlépe prožívali přítomný okamžik. 
Abychom čas, který je nám dán, dobře naplnili. 
A kdy jindy se to naučit než o Vánocích. Co slyší-
me v Písmu o vánočních událostech? „Když tam 
byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila 
svého prvorozeného syna, zavinula ho do  plé-
nek a položila do jeslí, protože v zájezdním útul-
ku nebylo pro ně místo.“ Tři řádky v Bibli a dost. 
Nejpodivuhodnější událost světových dějin líčí 
evangelista ve  třech řádcích. Bůh přichází, „aby 
mezi námi rozbil svůj stan“; „aby nás obdaroval 
svou přítomností“ a evangelista to odbude třemi 
řádky! A proto je důležité doplnit tento biblický 
obraz, podobenstvím z dnešního života. Co zna-
mená, když chceme obdarovat člověka, který je 
nám blízký?

Můj přítel Petr dostal od  bratra k  Vánocům 
krásné a  drahé auto, na  které byl také náležitě 
hrdý. Když na Štědrý večer vyšel z práce, uviděl, 
jak jeho auto zářící novotou obchází nějaký vý-
rostek. Dostal strach, aby mu s  ním snad něco 
nevyvedl, proto rychle přiskočil a ostře prohodil: 
„Co tady okouníš?“ „Nádherný stroj,“ řekl hoch. 
„Jistě,“ odpověděl Petr už s větším klidem, „je to 
nejnovější model.“ „A  to je to auto vaše?“ zeptal 
se obdivně hoch. Petr přikývl. „Ano, dostal jsem 
ho od svého bratra.“ „To chcete říct, že vám je váš 
bratr dal a  vy jste za  něj vůbec nemusel platit? 
Kdybych tak já…“ Chlapec se zarazil. „Chtěl bys 
mít taky takového bratra, viď?“ řekl Petr. „Ne,“ 
odpověděl, „já bych chtěl být taky takovým bra-
trem.“ Muž se v duchu velice podivil a bez rozmy-
šlení chlapci nabídl krátkou projížďku. Po chvilce 
jízdy se chlapec se zářícíma očima obrátil k Pet-

rovi se slovy: „Pane, mohl byste mě, prosím vás, 
odvézt před náš dům?“ Petr se usmál a pomyslel 
si, že se chlapec chce v tom krásném autě zajisté 
ukázat sousedům. Opět se ale spletl. „Mohl byste 
zastavit tam, jak jsou ty dva schody?“ zeptal se 
chlapec. Dojeli tedy ke schodům. Petr pak chvíli 
na chlapce čekal, až uslyšel, jak se vrací. Zdálo se 
však, že jde nějak ztěžka. Když se ohlédl, užasl. 
Nesl totiž v náručí o něco mladšího hocha, jehož 
nohy byly poznamenány obrnou. „To je můj mlad-
ší brácha Míša,“ poznamenal v rychlosti a pak ho 
posadil na  dolní schod a  povídá: „Tak tady je to 
auto, Míšo. Je to přesně tak, jak jsem ti říkal. Bratr 

toho pána mu ho dal k Vánocům a nechtěl za něj 
vůbec nic. Já ti jednou dám taky přesně takové… 
pak se budeš moci sám projíždět a uvidíš všechny 
ty vánoční dárky ve  výlohách, o  kterých jsem ti 
vykládal.“ Petr dojatě vystoupil z  auta a  posadil 
chlapce na  pravé přední sedadlo. Jeho bratr se 
vyšplhal dozadu a ve třech se vydali na nezapo-
menutelnou vánoční jízdu. „Ten večer,“ říkal mi 
pak Petr, „jsem pochopil, co chtěl říct Ježíš slovy: 
Je krásnější dávat, než brát.“ 

Asi každý si při čtení tohoto příběhu uvědo-
mil, že nejde o auto, ale o obdarování. To co jsme 
každý z nás obdrželi příchodem Božího Syna, to 
nás má vést, abychom dokázali obdarovat blízké 
kolem nás. Odtud je krůček obdarovat člověka, 
který nám už tak blízký není. A tím nemyslím vel-
kou plazmovou televizí nebo velkým množstvím 
darů, ale může to být  úsměv, pozdrav, povzbuze-
ní v těžké situaci, pro nás věřící to může být mod-
litba za  někoho konkrétního a  mnoho dalších 
nepatrných obdarování. Tehdy jsme pochopili 
o čem jsou pravé Vánoce a že je můžeme prožívat 
nejen pár dní, ale po celý rok. 

Do  letošních vánočních svátků a  do  každého 
dne roku 2020 Vám ze srdce žehná 

+ P. Pavel Martinka, farář

23. prosince 2019, 16:45 – 17:05 hodin
ROZNÁŠENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
24. prosince 2019, 22:00
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
28. prosince 2019, 18:15
VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT LUDVÍKA 
ŠURANSKÉHO V KOSTELE
4. ledna 2020
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
vybrané peníze jdou ze dvou třetin 
na přímou pomoc pro sociálně potřebné 
na Zlínsku (postiženým dětem, samotným 
maminkám s dětmi, chudým rodinám 
nebo těm, které zasáhla nějaká přírodní 
katastrofa). A z jedné třetiny jdou fi nance 
na charitní projekty v naší olomoucké 
arcidiecézi a dlouhodobé humanitární 
mise (Kosovo, Ukrajina, Filipíny, Nepál, 
Nigerie…)

5. ledna 2020 16:00
TRADIČNÍ KONCERT BPT ZLÍN V KOSTELE 
tradiční koncert BPT 
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Listopad a první půlka prosince je každoročně 
plná akcí a  práce hlavně pro Rebelky. Rozehřá-
ly se vlastně už koncem října na  Misijní neděli, 
jak jste mohli zjistit v minulém čísle zpravodaje. 
Ruce k dílu přiložily i při přípravě a realizaci Po-
chodu broučků, kde pomáhaly s přípravou trasy 
a  odměňovaly děti během pochodu. Koncem 
listopadu si ve škole domluvily zapůjčení školní 
výukové kuchyně a společně s Bobříky a „velkými 
Bobřicemi“ napekly a nazdobily perníčky na Pá-
teční koledování. Peklo se celkem z  pěti těst 
a věřte, že u toho bylo hodně veselo. Aby si užily 
i nějakou tu zábavu, vydaly se do předvánočního 
Brna, na  jedné z  dalších schůzek zhlédly pěkný 
fi lm a uspořádaly si příjemnou vánoční schůzku. 
Podobně Bobříci si nenechaly na schůzce v pon-
dělí po  Mikuláši ujít možnost vysloužit si drob-
nou odměnu za  básničku a  písničku pro Čerta 
a Anděla a naladit se tou správnou vánoční ná-
ladou na vánoční schůzce s koledami, cukrovím, 
punčem a tradicemi.

REBELKY:
Výprava do Brna - Nákupní horečka

Již druhým rokem po loňském úspěchu, jsme uspo-
řádali nákupní výpravu do Brna. Hlavním cílem bylo 
společné nakupování v  Ikei vánočních dárků svým 
rodinám a prohlídka vánočně nazdobeného Brna.

Sešli jsme se 7.12. v 6 h na autobusovém nádraží 
Zlín, účast byla velká 15 členů. A  autobusem jsme 
docestovali do Brna. Prošli jsme si tři známé náměstí, 
a protože nám nevyšla prohlídka Hrobky Kapucínů - 
neb byla obsazena zájezdem seniorů, tak jsme po 10 
h vyrazili na  vánoční nákup do  Ikei. Zde jsme spo-
lečně v restauraci poobědvali, a pak se vydali "napl-
nit košík" drobnými i většími dárky pro naše blízké. 
Kupodivu se nikdo neztratil a  kolem 16 h jsme se 
společně vydali autobusem do  Zlína a  Želechovic. 
Rebelky byly spokojené a plné dojmů z předvánoč-
ního Brna a celkem i uťapané a příjemně unavené.

 Naše další schůzka bude poslední v  tomto roce 
- 16.12.2019, budeme si u stromečku nadělovat dár-
ky, zpívat koledy, popíjet dětský punč a vrhneme se 
na vánoční zvyky - určitě se dovíme tak spoustu no-
vinek ( kdo se vdá či odcestuje ).

Přejeme vám pokojné svátky Vánoc a  do  celého 
nového roku hlavně hodně zdraví, legrace a trochu 
toho skautského dobrodružství.

Za Rebelky Hela 

Doufáme, že i Vy máte na adventní čas příjemné 
vzpomínky, že jste si v  tom stále tradičnějším sho-
nu a  nervozitě našli čas i  na  ty opravdové tradice, 
setkávání s přáteli a rozjímání. Přejeme Vám hodně 
pohody i  veselí během Vánoc a novoročních oslav 
a do dalšího roku hodně zdraví, splněných snů, ro-
dinné pohody a radosti v každodenním životě. 

Vaši želechovští skauti

SKAUTSKÉ OKÉNKO
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Za prosincem končí rok, do nového už jen 
krok…

Adventní čas ve školce probíhal v duchu po-
učných, ale také i  zábavných aktivit. Děti měly 
možnost se seznámit se zvyky a tradicemi na Vá-
noce a některé z nich si i vyzkoušet.

Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš se 
svojí družinou. Všechny děti jsou moc hodné, 
proto čert odešel s  prázdným pytlem. Andílci 
rozdali dětem balíčky se sladkostmi a  ovocem. 
Děti vystoupily s pekelným tanečkem na Miku-
lášském karnevale na sokolovně v Želechovicích, 
rozsvítili strom v  Lužkovicích na  náměstí a  za-

zpívali netradiční vánoční píseň 
na Pátečním koledování ve škole.

Po  dlouhé době k  nám přijelo 
divadlo Šikulka. Pohádka O líném 
zajíčkovi byla poučná a  my už 
víme, že lenost je velmi špatná 
vlastnost. Ale jak to v pohádkách 
bývá, všechno dobře dopadlo.

Vánoční jarmark ve školce pro-
bíhal v  druhém a  třetím advent-
ním týdnu. Zakoupením výrobků 
jste přispěli na organizaci dětské-
ho dne. Děkujeme všem za  spo-
lupráci. Také bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří jste v  rámci 
jarmarku podpořili Nedoklubko. 
Příspěvek z  jarmarku poputuje 
na  nákup speciálních přehozů 
přes inkubátory předčasně naro-
zených dětí pro zlínskou neona-
tologii.

S  dětmi ve  školce jsme prožili 
„Štědrý den“, v dopoledních hodi-
nách jsme se přesunuli do školní 
jídelny, kde jsme společně všich-
ni snědli ovoce a  vánoční cukro-
ví. Poté následoval zpěv koled 
u  stromečku.  Na  dětských tvářích se vykouzli-
ly úsměvy a  společně jsme si rozbalili dárečky 
od Ježíška.
A co nás čeká v novém roce?

Rozhodně se nebudeme nudit. Jako v  loň-
ském roce nás čeká plavecký výcvik v  Luhačo-
vicích. Den otevřených dveří, zápis do  školy 
a školky. Divadla, výukové programy, rozloučení 

s předškoláky, dětský den, výlety, aj…
Prosíme šikovné babičky a  dědečky o  spo-

lupodílení se na  projektu babička a  dědeček 
do školky. Více informací ve třídě Sovičky. Děku-
jeme

„Vánoční píseň tiše zní,
svůj sen si každý sní,
a tak jako hvězdy na nebi,
září i lidé na zemi.“

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok
Přejí zaměstnanci MŠ

Andrea Kolářová
Učitelka MŠ

ADVENT VE ŠKOLCE
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PRVNÍ POMOC ZÁŽITKOVĚ
Kdo z nás ví, jak správně poskytnout první po-

moc? Kdo se nebojí vystoupit z velké řady přihlí-
žejících a zasáhnout, přinejmenším zavolat na lin-
ku 155 – rychlou záchrannou službu? Mnoho lidí 
se raději tváří, že nic nevidí, nebo se bojí, aby toho 
svou neznalostí nepokazili ještě více. Ale co když 
budeme jednou pomoc potřebovat i  my sami či 
naši blízcí? Uměli bychom si poradit? Zachránili 
bychom drahocenný život?

Deváťáci ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí si 

prostřednictvím vlastního prožitku vyzkoušeli, co 
dělat v  situaci, kdy je potřeba poskytnout první 
předlékařskou pomoc člověku, který ji potřebu-
je. Paní vychovatelka Michaela Bařinová je pod 
metodickým vedením zkušených lektorek – zá-
chranářek provedla celým procesem rozhodo-
vání, který předchází samotné pomoci. Žáci se 
dozvěděli, že nemají panikařit, mají se rozhléd-
nout, oslovit zraněného, zatleskat, zatřepat s ním, 
zjistit, jestli dýchá, zaklonit mu hlavu a  přivolat 
lékařskou pomoc. 

Seznámili se s  mobilní aplikací „Záchranka“, 
která je v případě potřeby navede k tomu, co mají 
dělat. Formou interaktivních her si kluci i  holky 
vytvořili maskota z vybavení lékárničky a nenásil-
nou formou se tak dozvěděli, co vlastně do lékár-
ničky patří a  jak to vypadá. Prostřednictvím šta-
fetového běhu zachraňovali člověka, který upadl 
do bezvědomí, a upevňovali si tak poznatky, kte-
ré získali. Vzájemně si předávali informace o tom, 
co se jim dařilo, v čem chybovali a  jak by mohli 
postupovat jinak a lépe.

…Není špatné se v  této uspěchané době ob-
čas zastavit a uvědomit si, že k záchraně lidského 

života nepotřebujeme obvaz, náplast ani dlahu. 
Nemusíme být lékařem, záchranářem či sestrou.  
Často stačí úplně málo – správné rozhodnutí. Ale 
to už naši deváťáci dobře vědí!

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
I  v  tomto školním roce se naše škola zapojila 

do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví 
– Měsíc fi lmu na školách. Letošním tématem byl 
pád železné opony.

Ve  středu 20. listopadu 2019 se žáci 9. roční-
ku sešli v učebně přírodopisu a společně zhlédli 
snímek režiséra Karla Strachoty 1989: Z  deníku 
Ivany A. Film vznikl na základě autentických de-
níkových záznamů, které si v průběhu roku 1989 
vedla tehdy osmnáctiletá studentka střední školy 
Ivana Andělová. Dívčiny zápisky byly proloženy 
celou řadou zajímavých dobových videoukázek, 
fotografi í a  hudbou. Dokument byl zpracován 
velmi poutavou formou a deváťáky zaujal.

Po projekci fi lmu následovala debata s členem 
souboru Městského divadla Zlín Rostislavem 
Markem. Divadlo bylo v listopadu 1989 centrem 
revolučního dění ve městě a pan Marek byl jako 
člen revolučního výboru jednou z vůdčích osob-
ností těchto událostí. Průběh sametové revoluce 
ve Zlíně vylíčil barvitě den po dni. Následně od-
povídal na  zvídavé otázky žáků a  ukázal jim ce-
lou řadu zajímavých osobních dokumentů z oné 
doby (zápisy ze schůzí, plakáty, dopisy, fotogra-
fi e…). V  průběhu setkání také přečetl několik 
poutavých pasáží z  nově vydané publikace Sa-
met v divadle, na níž úzce spolupracoval.

 Debata se opravdu povedla. Svědčí o  tom 
i fakt, že jsme ji na přání dětí oproti původnímu 
plánu o jednu vyučovací hodinu prodloužili. Vel-
mi děkujeme panu Markovi za ochotu, s níž přijal 
naše pozvání, a čas, který nám věnoval.

Mgr. Lenka Oborná

TRADIČNÍ RAKEŤÁK SE STAL MEZINÁRODNÍM 
TURNAJEM

I v letošním školním roce pokračuje spolupráce 
mezi Školním sportovním klubem a SK Badmin-
ton Vsetín v organizaci badmintonových turnajů 
pod názvem „RAKEŤÁK“. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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V  sobotu 23. 11. 
2019 proběhl v  tělo-
cvičně naší školy již 
druhý turnaj letošní 
série. Podle počtu 
přihlášených závod-
níků je vidět, že si 
badminton mezi dět-
mi našel své místo 
a  mladé hráče bad-
minton baví a  chtějí 
se ve své hře zlepšo-
vat. V naší škole pořá-
dáme badmintonové 
turnaje již třetím 
rokem. Na  hráčích je 
vidět obrovský po-
sun nejen v  pohybu 
po kurtu, ve svých úderech jsou mnohem přesněj-
ší a  jistější, do hry nastupují již s určitou taktikou. 
Tohoto druhého kola se zúčastnilo 50 závodníků 
v  rozmezí od  sedmi do  patnácti let. Dokonce by-
chom tento turnaj mohli nazvat „turnajem mezi-
národním“. Přijela k nám početná skupina hráčů ze 
slovenské Skalice, opakovaně se k nám vrací hráči 
z  Lokomotivy Kunovice, ze SK Badminton Vsetín 
a velmi dobrou základnu badmintonu máme v hrá-
čích, kteří trénují pod TJ Sokol Želechovice.

VÁNOČNÍ ZVONEK
V  prosinci se holky z  našeho školního aerobi-

ku účastnily tradiční zlínské soutěže v  aerobiku 
Vánoční zvonek. Soutěžilo se ve  třech katego-
riích podle věku. Protože letos teprve s  aerobi-
kem začínáme, jely jsme spíše nabrat zkušenosti 
a vyzkoušet a zakusit atmosféru závodu. Děvčát-
ka moc mile překvapila. V  kategorii 1. – 3. třída 
soutěžilo 60 závodnic. Do  semifi nále postoupila 
Sára Vojtěšková a Terezka Maděrová. Terezku moc 
chválíme, protože ta se probojovala až do fi nálo-
vé patnáctky nejlepších závodnic. Pro děti to byl 
moc pěkný den a za rok se těšíme zase!

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ V DRUŽINĚ
Dva dny před Mikulášem se družina naší školy 

proměnila v PEKLO. Děti si oblékly kostýmy čertů 
a  čertic a  rejdění pekelníků mohlo propuknout. 
Vše začalo už obědem, a  tak se nám podařilo 
vystrašit i paní kuchařky. Na děti čekala spousta 
úkolů a sladkých odměn. Nechyběla ani přehlíd-
ka kostýmů, soutěž o  nejkrásnějšího čerta nebo 
čertici a pekelná diskotéka na závěr. Odpoledne 
jsme si užili v plné parádě.

6. A VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU ZLÍN
Na  konci října se žáci 6. A  vypravili do  Státní-

ho okresního archivu Zlín, který sídlí v  zámecké 
budově v  Klečůvce. Na  počátku své dvouhodi-

nové návštěvy šesťáci zjistili, že hlavním úkolem 
archivu je shromažďovat, zabezpečovat, odborně 
zpracovávat a  zpřístupňovat archivní dokumen-
ty na území okresu Zlín a že v současné době je 
v  depozitářích archivu uloženo okolo pěti a  půl 
kilometrů archiválií. Jedná se především o doku-
menty správních úřadů, justice, měst, obcí, škol, 
far a spolků ve zlínském okrese. Součástí archivu 
je rovněž odborná knihovna.

Nejstarší listiny, které archiv uchovává, jsou 
uloženy v trezoru a běžný návštěvník se k nim ne-
dostane. Děti si je však mohly prostudovat pro-
střednictvím kopií a zjistit tak, že nejstarší doku-
ment pochází z roku 1356, vydal ho markrabě Jan 
Jindřich a jedná se o zakládací listinu města Nový 
Klobúk (dnešní Valašské Klobouky).

Žáci měli také možnost prohlédnout si celou 
řadu písemných pramenů, které se vztahují k dě-
jinám obce Želechovice nad Dřevnicí. Asi nejvíce 
je zaujaly školní kroniky, fotografi e, třídní výkazy 
a další dokumenty z historie naší školy.

Nahlédnout mohli například také do  školních 
záznamů o  známém vizovickém rodákovi Bolku 
Polívkovi. Věděli jste, že v  první třídě prospěl se 
samými jedničkami a že ho jeho třídní učitel hod-
notil jako trémistu?

Na  závěr návštěvy se šesťáci prošli depozitá-
řem archivu a podívali se, jak jsou dokumenty ar-
chivovány. Na cestu pak dostali pracovní list, aby 
si v případě zájmu mohli sestavit svůj rodokmen. 
Pomoci jim s  tím mohou internetové stránky 

www.actapublica.eu, kde naleznou digitalizova-
né matriky narození, sňatků a úmrtí okresu Zlín.

PROJEKT 4CS 
Co se pod zkratkou 4Cs skrývá? Komunikace 

(communication), spolupráce (collaboration), 
kritické myšlení (critical thinking) a  kreativita 
(creativity). Na rozvoj těchto dovedností u našich 
žáků se zaměříme v tomto i příštím školním roce 
v rámci programu Erasmus+.

V úvodu projektu navštívili v půlce listopadu naši 
školu učitelé a ředitelé ze základních škol v Portu-
galsku, Slovinsku a Itálii. Cílem pracovního setkání 
bylo prodiskutovat jednotlivé projektové aktivity 
a  sdílet výukové strategie podporující rozvoj výše 
uvedených dovedností. Hosté uvítali komentova-
nou prohlídku naší školy, které se ujal devátý roč-
ník. Naši nejstarší žáci si také připravili krátké video 
z prostředí školy, představil se i žákovský parlament. 
Vše samozřejmě v  angličtině, což přes počáteční 
nejistotu zvládli naši žáci na výbornou.

V těchto dnech mají žáci za úkol zkontaktovat 
své vrstevníky z partnerských škol, naučit se vy-
bírat vhodné nástroje pro komunikaci a navrhují 
loga celého projektu. Osobní výměna zkušenos-
tí proběhne již v  dubnu v  portugalském Aveiru, 
tentokrát i s vybranými žáky z jednotlivých škol.
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VÍDEŇ
V  předvánočním čase, ve  výborné náladě jsme se 

za  zpěvu didaktických písní (Wir sind Ausländer und 
sprechen nicht gut Deutsch…) vydali 12.12.2019 s žáky 
8. a  9. ročníku, kteří se učí německy, nasát atmosféru 
proslulých vídeňských trhů. 

Už v  metru jsme byli konfrontováni s  labyrintem 
chodeb i  kultur. Turistů i  pestrých domorodců je zde 
skutečně mnoho. Proto se nikdo nedivil naší výslovnosti 
při kupování lístků na metro. Metrem jsme se přesunu-
li do  Schönbrunnu, který je nyní ponořen do  zimního 
spánku. (Věděli jste, že sály Schönbrunnu osvětlují české 
lustry?) Zvířátka v blízké ZOO však nespala – viděli jsme 
třeba pandu, trnuchu, koalu… Pokud srovnáme tuto 
ZOO s naší Lešnou, určitě se ve Vídni tolik nenachodíte, 
ale co krok, to zajímavost.

Zatoužili jsme po  ruchu velkoměsta a  přesunuli 
jsme se k symbolu Vídně - Stephansdomu, který lehce 
najdete také díky barevné střeše dodané z obce Poštor-
ná. Je to takové dvojče našeho svatovítského chrámu. 
Žáci se popasovali s úkolem zjistit, kudy se dostaneme 
k  radnici. Anglicko-německo-ruko-noho komunikace 
nás skutečně nasměřovala k nejproslulejšímu místu ad-
ventních trhů „Christkindlmarkt am Rathausplatz“. Když 
jsme po toužebně očekávaném rozchodu odjížděli, vše 
už krásně svítilo. 

Zásobení Mozartovými koulemi a zážitky jsme se vy-
mrzlí po celém dnu rádi usadili v EC Moravia a nechali si 
v noci zdát o někdejším hlavním městě K&K monarchie. 

PÁTEČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Záhy po zdařilých oslavách 70. výročí otevření školní 

budovy jsme začali přemýšlet, jaký program nabídne-
me rodičům a zájemcům z řad občanů v předvánočním 
čase. Rozhodli jsme se inovovat již tradiční adventní ne-
děli – zachovat to příjemné a oblíbené a přidat něco no-
vého, a tak se zrodila myšlenka na páteční koledování.

V  pátek 13. 12. jsme od  15,30 nabídli pestrý kultur-
ní i kreativní program, na který děti i učitelé už dlouho 
zkoušeli, vyráběli, fi lmovali....  Na schodišti před hlavním 
vchodem vzniklo improvizované pódium, na  kterém 
se střídaly třídy prvního stupně, popř. ročníky druhého 
stupně, a  kde každá skupina vystoupila se „svou“ ko-
ledou. Zazněly písně známé i  pozapomenuté, velkým 
oživením bylo zapojení žáků, kteří se doprovázeli na hu-
dební nástroje – např. osmáci a deváťáci se letos povin-
ně  učí hře na zobcovou fl étnu a to, že i po krátké době 
jsou schopni zahrát píseň, je pro ně určitě motivující. 
Vyvrcholením celého koncertu bylo nastoupení celého 
školního „ansámblu“ a společný zpěv koled. Obdivuhod-
ný byl výkon nejen všech vystupujících dětí, ale hlavně 
Zuzany Lapčíkové, která je celou dobu doprovázela 
na klavír, navíc absolvovala všechny zkoušky, a proto za-
sluhuje medaili za svatou trpělivost, kterou se mnohdy 
musela obrnit.

Protože počasí už alespoň teplotami začalo připo-
mínat blížící se Vánoce, mnozí se rádi zahřáli teplým 
punčem či doplnili energetický výdej výbornými buch-
tami či pomazánkami, které připravily děti, paní uči-
telky i ochotné maminky. Mohli jste postát u ředitelny, 

kde na velké obrazovce běželo video natočené žáky 2. 
ročníku a 5.B. Zde byl také umístěn „strom přání“ – děti 
do  něj mohly vpisovat knihy, které by si rády přečetly 
– podle jejich přání budeme z  výtěžku prodeje doku-
povat knihy do školní knihovny. V aule byly připraveny 
dílničky, které s oblibou využívají především mladší děti, 

případně stánky s prodejem drobností, které vyrábí naši 
žáci. Mohli jste si tedy odnést věneček na dveře, voňavá 
mýdélka, družinkovými dětmi vyrobené domácí nudle, 
perníčky nabízené paní Pavlačkovou a paní Kollerovou, 
náramky z  polodrahokamů, ozdoby do  vlasů, drobné 
dekorace z přírodních materiálů… 

Velké díky patří všem, kteří přiložili ruku či nápad 
k  dílu. Těší nás, že se také vždycky najdou ochotné 
děti, které nelitují času a přichází pomoct s přípravami 
i  prodejem ve  svém volném čase. V  neposlední řadě 
celá akce podpoří další rozvoj školní knihovny a  vztah 
ke čtenářství našich žáků. Hlavně menší děti navštěvují 
knihovnu pravidelně a s velkou dychtivostí vyhlíží nové 
tituly. 

Doufáme, že se Vám letošní Páteční koledování líbilo 
a podařilo se nám přispět k naladění na svátky, které už 
ťukají na dveře. 
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Žáci a učitelé ZUŠ Morava prožili adventní čas bohatou uměleckou činností a rozdávali nadílku velkých adventních koncertů i menších vánočních besídek. Nejen 
zde v Želechovicích, ale po celém Zlínském kraji jsme naplňovali jeden ze svých hlavních cílů, a to je rozvoj místní kultury ve spolupráci s kulturními institucemi a far-
nostmi. Udržujeme tradici pořádání svátečních adventních koncertů v kostelech ve Zlíně, Štípě, Fryštáku, Velkém Ořechově, v Bílovicích, Kašavě, Liptále, Lukově, ale 
také v Hošťálkové, Kateřinicích či Ratiboři. Rozsvítit vánoční strom jsme pomohli v Želechovicích, Březůvkách, Lukově, Vlčkové, Vizovicích nebo v Kašavě. Není divu, 
že mnohdy se těchto koncertů konalo letos i více ve stejný den. Na těchto koncertech se pak vedle sólistů přestavují naše významné hudební soubory, do kterých 
směřují zkušenější hráči z jednotlivých poboček. Do nich se profi lují už i hráči ze Želechovic. Jedná se o soubory různých žánrů a zaměření. Například je to Smyčcový 
komorní orchestr, Žesťové kvinteto, Young Moravia Jazzband, Zlínské jazzové smyčce, Zlínská sedmička, několik cimbálových muzik, pěvecký sbor Cantica nebo nově 
vzniklý symfonický orchestr „Symfonietta Moravia“, kde pod vedením Marka Obdržálka, bývalého ředitele Filharmonie Bohuslava Martinů, působí žáci a absolventi 
ZUŠ Morava po boku svých učitelů. V koncertování budeme pokračovat i v novém roce a srdečně Vás tímto zveme na Novoroční koncert, který se bude konat 14. 
ledna 2020 v 18:00 hod. v kulturním institutu Alternativa ve Zlíně. Přejeme všem poklidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

17ZPRAVODAJ 2019 06



Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych v pár 

řádcích shrnul náš letošní rok v TJ Sokol Želechovice 
nad Dřevnicí.

Jako každoročně, i letos jsme poskytli v naší soko-
lovně zázemí jak naším, nejmenším tak i seniorům, 
aby měli kde cvičit. V  únoru obecní ples, a  to vše 
zdarma. V  březnu jsme uspořádali divadlo pro děti 
MŠ a první a druhé ročníky ZŠ, dále pak v polovině 
března proběhla valná hromada našeho TJ Sokol, 
kde bylo zvoleno nové vedení výboru. V květnu jsme 
uspořádali ve  školní tělocvičně pro příznivce bad-
mintonu turnaj pro dospělé. V červnu jsme ve spolu-
práci s obecním úřadem opět uspořádali pod soko-
lovnou dětský den s bohatým programem, při této 
příležitosti jsme kromě obecního úřadu také oslovili 
fi rmu Pila Pešl a požádali o fi nanční dar, kdy nám pan 
Pešl vyšel maximálně vstříc a obdaroval nás nemalou 
částkou, kde jsme si mohli dovolit zakoupit krásné 
ceny a dárky pro děti. Když jsem se zmínil o dětech 
nesmíme zapomenout i  na  naše malé sokoly oddíl 
badmintonu, kteří dvakrát týdně trénují v tělocvičně 
základní školy Želechovice nad Dřevnicí. 

Po celý rok se zúčastňují soutěží v  této kategorii 
např. ve Zlíně, Vsetíně, Uh. Hradišti nebo v Kunovi-
cích, také se někteří zúčastnili „Komeťácké vločky“ 
v Brně, ale také pořádáme ve spolupráci ze ZŠ Žele-
chovice nad Dřevnicí soutěže i u nás s názvem „Rake-
ťák“. Můžou se chlubit celkem dobrými výsledky 
za což je potřeba poděkovat především jejich zkuše-
ným trenérům a vedoucím oddílu paní Ivaně a Libo-
rovi Hofmanovým, kteří jím věnují nemalý díl svého 
volného času. V říjnu proběhla v naší sokolovně opět 
hodová zábava pořádaná naším hasičským sborem. 
Také po  celý rok je sál sokolovny pronajímán příz-
nivcům badmintonu, ať to jsou místní občané nebo 
z blízkého okolí. V příštím roce bychom rádi rozšíři-
li naší členskou základnu a  obnovili oddíl turistiky, 
střelecký oddíl dětí nebo zkusíme obnovit šachový 
spolek, který v minulosti vedl pan Javora, za což mu 
patří dík. Začátkem prosince jsme uspořádali opět 
ve  spolupráci s  Obecním úřadem Želechovice nad 
Dřevnicí mikulášský karneval a zase za velké fi nanční 
podpory Firmy Pila Pešl, za což jím patří velké podě-
kování, z toho je vidět, že jim děti v naší obci nejsou 
lhostejné a  rádi nás na  veškeré akce pořádané pro 
děti podpoří, vždyť není nic krásnějšího a odměnou 
pro nás dospělé, když něco takového uděláme pro ty 
děti a vidíme je šťastné, veselé a rozzářené oči. Vel-
ké poděkování patří také celému Obecnímu úřadu 
Želechovice nad Dřevnicí, u  kterého máme velkou 
podporu ve všech směrech, nejen fi nančním a fi rmě 
EPOS, která nám také na děti přispívá.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem členům TJ 
Sokol, ale i občanům Želechovic nad Dřevnicí popřál 
šťastné, veselé a požehnané svátky vánoční a mno-
ho zdraví a spokojenosti do nového roku 2020.

Jan Dřevojánek, 
starosta TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí

TJ SOKOL
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V závěru roku jdeme s poděkováním za vše co se 
na ranči U Robinsonek událo a za hojnou účast ná-
vštěvníků na naších akcích.

Tímto chci také poděkovat všem členům našeho 
spolku, dobrovolníkům, sponzorům, podporovate-
lům /obec Želechovice nad Dřevnicí/ pomocníkům 
a  rodinným příslušníkům. Bez nezištné pomoci by-
chom nemohli fungovat.

Rekapitulace – co se vše událo: 
Rok 2019 začal pololetními prázdninami, pak byly 

jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, dny na ranči, 
beseda s  domorodci, den pro rodinu, příměstské 
a pobytové tábory, celoroční hippoterapie, zootera-
pie, návštěvy organizací, škol, školek, klubu mami-
nek, klubu turistů, klubu senioru, chráněného byd-
lení, klientu s handicapem, kteří v rámci ergoterapie 
přijíždí k  nám pomáhat, spolky a  soukromé osoby. 
Nesmíme zapomenout na aktivity s koňmi, na které 

dětí velmi rády docházejí, a je dobře, že o tento druh 
mimoškolních činností je takový zájem.

Aktivita, prodejní jarmark a rozsvícení vánočního 
stromu v Želechovicích nad Dřevnicí je milým závě-
rem roku, a  příslovečnou třešničkou na  dortu. Pro-
dejem punče, alko i nealko, letos i domácí klobásky 
a  domácího koláče a  štrůdlu, pečených čajů naši 
členky Tání, drobností a  suvenýrů, ručně malova-
ných baněk, háčkovaných vánočních ozdob se sna-
žíme přilepšit naším terapeutickým zvířátkům.

Výtěžek z prodeje jde na krmení pro zvířata, do-
plňky stravy například: vitamíny a minerály, bylinné 
směsí a jezdecké vybavení pro koně. 

Konec roku bude v duchu vánočních svátků, kde 
nabízíme štědrovečerní krmení zvířat od 12-14 hod 
a  na  Silvestra dne 31.12 máme akci pro kroužkové 
dětí, „Silvestr na ranči pro děti“, bez petard a jiné zá-

bavné pyrotechniky. Je to akce, která je hlavně za-
měřená na  šíření osvěty mez dětmi, že jakýkoliv 
výbuch nebo hluk působí velmi nepříznivě na psy-
chiku zvířat, které žiji volně v přírodě či v domácím 
prostředí. Děti budou mít možnost prožit ty oslavy 
spolu se zvířaty. 

Na závěr, přijměte prosím přání šťastných vánoč-
ních svátků a mnoho šťastných chvil v novém roce 
2020. Robinsonky,o.s.

Halina Bílková, 
předsedkyně spolku.

Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadá-
li a  opět tady máme konec roku 2019. Nyní 
v  době adventu, který je spjat s  překrásnou 
vánoční atmosférou plnou světel, překvapení, 
lidské soudržnosti a očekávaného narození Je-
žíška, kdy lidé mají k sobě nějak blíž a dochází 
k  setkávaní rodin a  přátel, které se neobejde 
bez obdarování pěkných dárků svým nejbliž-
ším i myslivci našeho mysliveckého spolku do-
držují vánoční tradice jako ostatní, ale většinu 
svého volného času tráví v přírodě.

V době vánočních svátků je u nás myslivců 
nepsaným mysliveckým zákonem, že o vánoč-
ních svátcích musí být v honitbě do krmelců, 
korýtek a zásypů hojně naloženo, tak aby zvěř 
v  zimním období nestrádala. Na  Štědrý den 
vychází myslivec s naloženými plnými sáněmi 
nebo vakem z domu v doprovodů dětí, vnou-
čat a  jejich kamarádů bez fl inty do  honitby, 
kde u každého zásypu a krmelce, o které se bě-
hem celého roku stará přihodí na Štědrý den 
jablíčka, mrkev, řepu a další pochutinky, které 
má zvěř ráda. 

Poblíž krmelce nebo zásypu najde společ-
ně s  dětmi volně rostoucí stromeček, na  kte-
rý se pověsí jablíčka, hrušky, mrkev, lojové 
koule a  pod stromek se pohodí kousky řepy, 
klasy kukuřice a  otýpky sena. Poté myslivec 
chvílí postojí, ve  své mysli zhodnotí celý rok, 
odpoví na  zvědavé otázky 
nejmenších, proč se to tak 
všechno děje a dělá, a pak 
popřejí společně zvěři klid-
né vánoční svátky a odchá-
zí s pomocníky slavit váno-
ce v kruhu nejbližší rodiny.

Vážení spoluobčané do-
volte mi jménem členů na-
šeho mysliveckého spolku 
Želechovice nad Dřevnici 
Vám popřát pěkné a klidné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu nejbližších a boha-
tého Ježiška, tak, aby každý 
z  vás našel pod stromeč-

kem dárek, který ho potěší a zahřeje u srdce. 
Do celého nového roku 2020 Vám přeji hod-

ně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a úspě-
chů, jak v osobním, tak pracovním životě s pro-
voláním Myslivosti zdar.

Ing. Valko Marián

ROBINSONKY

MYSLIVCI A VÁNOCE
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Mladí hasiči
Jedno listopadové sobotní odpoledne jsme se spo-

lečně s dětmi vydali na výlet do Zlína, kde se konal tra-
diční Festival stavebnic. Tento se konal v 14/15 Baťově 
Institutu, pod záštitou Inspirace Zlín.

Po příjezdu na místo jsme si nejdříve celou expozi-
ci společně prošli a poté už se každý zabavil tam, kde 
se mu nejvíce líbilo. K dispozici byly nejen stavebnice 
lega, ale také spousta netradičních stolních her, mag-
netické stavebnice, hlavolamy, kuličkodráhy a mnoho 
dalšího.

Další doprovodný program tvořily přednášky pro-
jektu Brick by Brick, který před rokem ve Zlíně rozjel 
první kroužky pro děti. Hlavním principem těchto pro-
gramů je uvádět děti do světa techniky, matematiky, 
strojírenství a přírodních věd. A to vše s pomocí kostek 
LEGO®. Protože díky nim si děti rozvíjejí své motorické, 
matematické, technické a kreativní dovednosti.

 V měsíci prosinci chystáme první společnou pře-
spávací akci na zbrojnici, kde se spolu pro letošní rok 
rozloučíme a nasajeme vánoční atmosféru.

Závěrem mi dovolte o krátké shrnutí uplynulého 
roku. Byť se může zdát, že pro naše soutěžní družstva 
nebyl zcela úspěšný, opak je pravdou. Konečně se naše 
základna rozrostla natolik, že jsme byli schopní v ně-
kolika případech sestavit nejen družstvo starších žáků, 
ale také těch našich nejmenších. Za toto jsme nesku-
tečně rádi a dovolím si říct i na sebe trošku pyšní, že se 
nám, coby vedoucím, daří nejen udržet stávající členy, 
ale také přivádět ty nové, kteří ve většině případů zů-
stávají. 

Všem Vám přeji klidné prožití svátků vánočních 
strávených v kruhu rodinném a budu se těšit na naši 
spolupráci v roce nadcházejícím.

Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů

Výroční valná hromada
Jelikož se konec roku chýlí ke konci a čas bilancová-

ní, co se v tomto roce událo a co se podařilo či nikoli, 
právě nadešel, jsou již tradičně na programu Výroční 
valné hromady jednotlivých sborů v okrsku. Ta naše se 
konala v pátek 22. listopadu tentokrát v budově zbroj-
nice v prostorách, které dříve využívala mateřská ško-
la. Na začátku jsme po přivítání hostů uctili památku 
zemřelých sester a bratrů. Ve výroční zprávě pak bratr 
Čechmánek popsal velmi bohatou činnost našeho 
sboru. Kromě soutěžení, které se letos družstvu mužů 
opravdu vydařilo a zaslouženě tak po několika letech 
vyhráli seriál Grand Prix VIII. okrsku, dále pořádání 
nejrůznějších akcí pro naše spoluobčany (Májová ve-

selice, Hody, Rozsvěcení vánočního stromu, …) ve spo-
lupráci s obcí a jinými spolky, stojí letos za zmínku ze-
jména pořádání 1. ročníku hasičské pouti VIII. okrsku, 
která se konala 28. září. Také nelze opomenout velmi 
bohatou činnost mladých hasičů. Výjezdová jednotka 

letos prozatím zasahovala celkem 8x. Dále následova-
ly zprávy Hospodáře sboru a Kontrolní a revizní rady 
sboru. Jelikož je tento rok volební, byl program schůze 
obohacen o volby do výkonného výboru sboru a po 
volbách je vedení sboru beze změn. Tečkou na závěr 
bylo vystoupení mladých hasičů a po diskuzi hostů 
následovala výborná večeře, kterou připravili členové 
našeho sboru. Po ofi ciální části pak dále pokračovala 
volná zábava.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu proběhlo v prostorách na 

parkovišti před budovou Jednoty Rozsvícení vánoč-
ního stromu. Pro návštěvníky této oblíbené akce jsme 
připravili svařák, zabijačkové pochutiny a pro ty nej-
menší jsme měli nachystané párky v rohlíku. Děkuje-
me všem, kteří si přišli užít tuto skvělou předvánoční 
akci, a už teď se těšíme na další ročník!

Závěrem
SDH Želechovice nad Dřevnicí děkuje vedení naší 

obce a pracovníkům obecního úřadu za podporu naší 
činnosti, dále také všem ostatním, kteří naši činnosti 
podporují nebo námi pořádané akce navštěvují. 

Milí spoluobčané,
přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků, 

v novém roce 2020 hlavně pevné zdraví, pohodu a tě-
šíme se na vás na některé z dalších našich akcí.

Za SDH Želechovice 
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira

HASIČI ŽELECHOVICE
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ROZSVĚCENÍ 
STROMEČKU 
A MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA NA PA-
SEKÁCH SOBOTA 
7. PROSINCE 
2019

Jedna z  tra-
dičních akcí 
na  paseckém vý-
letišti opět potě-
šila nejen děti, ale 
i  ostatní návštěv-
níky, ať z  Pasek, 
tak i ze Želechovic 
a  okolí. Počasí se 
na nás trošku zlo-
bilo, ráno lehce 
poletoval snížek 
s  deštěm a  i  od-
poledne byla 
nějaká ta pře-
háňka, ale to nic 
neubralo na  strá-
vení příjemného 
odpoledne a  ve-
čera. Opět nás 
přivítaly krásně 
nazdobené sto-
ly, plné pamlsků 
a  vánočních oz-
dob, občerstvení 
na  zahřátí a  hlav-
ně částečně na-
zdobený strome-
ček, který si děti 
k  večeru samy 

dozdobily. Děti měly také svůj tra-
diční dětský koutek, kde si mohly 
malovat a tvořit. 

Jak se setmělo, objevil se Miku-
láš s  andělem a  čerty, kteří opět 
některé děti polekali tak, že ně-

které nechtělo říct básničku ani si jít pro 
nadílku. A  potom už slavnostní odpočítá-
ní, rozsvítil se stromeček a děti si s radostí 
a nadšením na něj pověsily prskavky. 

Opět bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se pod vedením Jitky Chytilové po-
starali o  hladký průběh večera, ať to byli 
členové SDH nebo nečlenové, kterých byl 
velký počet. Zvláštní pochvalu vyslovila Jit-
ka Chytilová Janě Ševčíkové, která se s člen-
kami SDH starala po  celé odpoledne i  ve-
čer o horké nápoje. Ale i ostatní pohoštění 
- vynikající polévka, tradiční bramboráky, 
spousta sladkých i  slaných dobrot – za  to 
patří všem, kteří se o přípravu postarali, dík. 
Samozřejmostí byla vynikající kapela, která 
roztančila děti i  dospělé a  hrála a  zpívala 
nám dlouho do noci.

Pavla Hanzlíková

HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
O KURUCÍCH A SLAVICKÉM KOPCI

Při našem povídání o historii obce 
jsme se již několikrát zmínili o  ne-
šťastném 17. století. Snad žádné jiné 
období v  našich dějinách nezna-
menalo pro naše předky tak dlouhé 
a  těžké utrpení. Nebyla to jen Třice-
tiletá válka, při které zanikla třetina 
osad a došlo k celkovému zdevasto-
vání země. Lidé trpěli také povodně-
mi, neúrodou a epidemiemi. K tomu 
všemu se přidaly krvavé turecké ná-
jezdy, jejichž krutost si dnes jen stěží 
dokážeme představit. Za  určité po-
moci či podpory Turků náš kraj napa-
daly i  různé vlny uherských povstal-
ců. Roku 1605 to byla vojska Štěpána 
Bočkaje, za  nichž byl třikrát vypálen 
Zlín a jeho majitel na čas vzat do za-
jetí. Na začátku Třicetileté války na ji-
hovýchodní Moravu vpadl Gabriel 
Bethlen a svou krutostí si s předcho-
zími útočníky v ničem nezadal. 

Z  koho však obyvatelé Valašska 
a  Slovácka měli snad největší hrůzu 
a  ještě na  dlouho bolestné vzpo-
mínky, byli Kuruci. Tímto pojmem, 
vycházejícím z  maďarského ozna-
čení křižáků, byli označováni přede-
vším protihabsburští vzbouřenci pod 
vedením sedmihradského knížete 
Františka II. Rákócziho. Snad v  této 
době vzniklo rčení: „Poturčenec hor-
ší Turka“. Jejich povstání vypuklo 
v roce 1703 a ve velmi krátkém čase 
se jim podařilo ovládnout většinu 
tehdejšího Sedmihradska a  Uherska 
včetně dnešního Slovenska. Odtud 
podnikali krvavé výboje také na sou-
sední Moravu. Po  jejich nájezdech 
zůstávaly vypálené vesnice a desítky 
mrtvých. Mladé lidi odváděli do  za-
jetí a  těm, kterým se podařilo utéct, 
alespoň odtáhli dobytek a zničili sta-
vení. I v tomto čase jistě sloužily jako 
varování zapálené vatry na  blízkých 
kopcích. Nejinak tomu bylo i  s  naší 
Stráží, v  jejíž blízkosti jsme tomuto 
tématu věnovali 3. zastavení naší 
naučné stezky.  Poprvé k  nám Ku-

ruci vnikli zřejmě 8. listopadu 1704 
vlárským průsmykem a  vypálili Sla-
vičínsko i  blízké Pozlovice, jejichž 
obyvatelé zavčasu i  s  dobytkem 
utekli. O krutosti těchto povstalců se 
ve svých pracích zmiňuje i provodov-
ský farář František Müller. Nalezneme 
zde mnoho vzpomínek, které se tra-
dovaly po generace: „Mikulášovi Cho-
vancovi z Rudimova uťali Kuruci sekyrú 
pravú ruku, že jím nechťél dat svoju je-
dinú céru. Tak tú cérku držál, že mu ruku 
moseli useknút. Teprú potem ju dostali 
a do zajetí odtáhli. Bezrukého Mikulá-
ša zavřeli do  komory a  tam ho chtěli 
upálit. Ale on jím přeca utékl z hořícího 
stavéňá a  v  kúřu sa jim ztratíl. Potem 
sa skovál za  humnem v  práchnivéj 
vrbě a tam popálený a zakrvácaný vy-
pustil dušu.“  Další z velkých nájezdů 
přišel v  roce 1707 i  na  Podřevnicko. 
O  Želechovicích podrobnější údaje 
nemáme, avšak Vizovice byly vypále-
ny a  je zde uváděno 15 zabitých, 13 
zraněných a  12 odvlečených do  za-
jetí.  Lidé se ukrývali po  řadu měsí-
ců v  hlubokých lesích Vizovických 
vrchů a mnohá místa dodnes nesou 
na  památku názvy po  jednotlivých 
osadách, jejímž obyvatelům na  čas 
poskytla útočiště. Jen kousek od na-
šeho katastru se nachází pověstný 
Slavický kopec, jehož táhlý hřeben 
vybízí k  příjemné procházce a  ne-
nahraditelným výhledům. Tato hora 
však skrývá své tajemství a smutnou 
minulost. Ve  svém díle Z  kraje mezi 
Starým a Novým Světlovem a z Vizo-
vických hor uvádí F. Müller vyprávění 
učitele Vrbětického přepsané z  Pa-
mětní knihy slavičínského kostela. 
„Na podzim roku 1707 byli ve Slavičíně 
zaséj. Ale to sme byli všeci nachystaní 
utěkat zavčas. Uzlíky sme měli doma 
přichystané. Trochu jídla, šaty, peřinu 
a  ty najpotřebnější věci. Spávali sme 
oblečení. Každú noc chodila po dědině 
varta, a dyž bylo zle, zatrúbila a už sme 
utěkali.  Také na kostél sa pamatovalo. 

To sme už z  minula věděli, že Kuruci 
vykrádajú kostely, jak sa stalo třebas 
ve Vlachovicách, v Bojkovicách a Rudi-
cách. Slavičínský pán farář Valenta dál 
zavčas všecky cenné věci z kostela od-
stěhovat a  skovat. Hlavní oltář a  var-
hany dál rozebrat a  zavést do  Brodu. 
Toto naše královské město bylo dobře 
opevněné. Zvony z věže byly odvezené 
do Vizovických hor a tam na Slavičáku 
za  hradem Sehradem zakopané. Bo-
hoslužebná rúcha a  kalichy si vzál se 
sebú pán farář, aby tam v horách mohl 
slúžit uprchlíkom mšu svatú. Žili sme 
tam v horách horší než cigáni. A pobyli 
sme tam dlúho. Přes  celú zimu a celé 
jaro. Aj děti sa tam rodily. Aj mrtvé sme 
tam pochovali! A  nekeří tam ostali až 
do  zimy. Ale ty naše zvony tam kdesi 
v  zemi ostaly dodnes. Místo, kde jich 
zakopali, už sme nemohli najít. A  ten 
kopec, kde sme sa před Kurucama sko-
vávali, dostál po nás méno Slavický ko-
pec lebo také Slavičák.“

Až tedy budeme kráčet těmito 
ztichlými místy, pokochejme se kra-
jinou a  čistou přírodou nad prame-
nem našeho Obůrku, avšak vnímej-
me i  bolestnou minulost této hory, 
pod kterou kdesi v  zemi odpočívají 
dávno zapomenuté slavičínské zvo-
ny, ukryté před Kuruci 

Pavel HURTA  
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Silva Hořínková 92 let
Marie Elšíková 92 let
Vlastimil Svozil 91 let
Miroslav Špendlík 90 let
Marta Šimkovičová 80 let
Milada Segeťová 80 let
Eva Mahďáková 75 let
Jana Nedbálková 75 let

Jana Zichová 70 let
Marie Kruťová 70 let
Marie Charvátková 70 let
Hana Geržová 65 let
Marie Hapalová 65 let
Emilia Mikulášková 65 let
Jarmila Křivánková 65 let
Rudolf Tkadlec 65 let

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI LISTOPAD - PROSINEC 2019

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

AKCE V OBCI

SVOZY ODPADŮ V ROCE 2020

SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

so 4. 1. 17. 1. 31. 1. 14. 2. 28. 2. 13. 3. 27. 3. 10. 4. 24. 4.

8. 5. 22. 5. 5. 6. 19. 6. 3. 7. 17. 7.  31. 7. 14. 8. 28. 8.

11. 9. 25. 9. 9. 10. 23. 10. 6. 11. 20. 11. 4. 12. 18. 12.

svoz 1× za 2 týdny

SÁČKOVÝ 
SVOZ 
PLASTŮ

6. 1. 3. 2. 2. 3. 30. 3. 27. 4. 25. 5. 6. 7. 3. 8. 31. 8.

28. 9. 26. 10. 30. 11. 1× MĚSÍČNĚ - Svoz plastů v letošním roce ve vybraná PONDĚLÍ

KONTEJNERY
-
ODVOZ 
PLASTŮ

2. 1. 15. 1. 29.1. 12. 2. 26. 2. 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.

6. 5. 20. 5. 3. 6. 17. 6. 1. 7. 15. 7. 29. 7. 12. 8. 26. 8.

9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 18. 11. 2. 12. 26. 12. 30. 12.

SÁČKOVÝ 
SVOZ 
PAPÍRU

27. 2. 23. 4. 18. 6. 27. 8. 22. 10. 31. 12.

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

KONTEJNERY
-
ODVOZ 
PAPÍRU

8. 1. 22. 1. 5. 2. 19. 2. 4. 3. 18. 3. 1. 4. 16. 4. 29. 4.

13. 5. 27. 5. 10. 6. 24. 6. 8. 7. 22. 7. 5. 8. 19. 8. 2. 9.

16. 9. 30. 9. 14. 10. 28. 10. 11. 11. 25. 11. 9. 12. 23. 12.

Nebezpečný odpad svozy 6. 6. 7. 11.

Mobilní svozy 11. 4. 6. 6. 5. 9. 7. 11.

leden tříkrálová sbírka obec

5. 1. 2020 16:00 B.P.T. ZLÍN KONCERT kostel sv. Petra a Pavla

6. 1. 2020 PONDĚLÍ svoz plastů obec

22. 1. 2020 15:00 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce OÚ

1. 2. 2020 19:30 VI. OBECNÍ PLES – KOSOVCI sokolovna

3. 2. 2020 PONDĚLÍ svoz plastů obec
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