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Vážení občané,

v dnešním úvodním slovu bych se rád 
ohlédl za nedávnými událostmi spojenými 
s vyhlášením nouzového stavu a situací, 
která nastala v souvislosti s pandemií nového 
koronaviru COVID-19. V prvé řadě je třeba říci, 
že hlavní slovo v počátku šíření měli v České 
republice odborníci, epidemiologové, kteří 
zavedli přísná opatření, a proti tomu nelze 
nic namítat. S postupem času jsme však 
mohli sledovat pokusy politiků o zneužití 
nouzového stavu ať už při omezování 
základních práv a svobod nebo prosazování 
svých zájmů. Zejména došlo k omezení 
svobody shromažďovací a svobody 
pohybu. Dá se namítnout, že nouzový stav 
vyžadoval i mimořádná opatření, avšak 
ve světle otevřených hobby marketů, kde 
se potkávalo násobně více, než povolený 
počet lidí se jeví, že omezování veřejných 
shromáždění a jiných akcí bylo ryze účelové. 
Stejně tak nemožnost cestovat za hranice, 
tam kde to bylo možné nebo navštěvovat 
příbuzné v sociálních zařízeních, způsobilo 
velké problémy ekonomice a především 
v sociálních vztazích. A už vůbec netušíme, 
co všechno se má fi nancovat z historicky 
největšího rozpočtového schodku naší země 
ve výši 500 miliard Kč.

Na druhou stranu jsme zjistili, že Češi 
jsou asi jeden z mála národů na světě, kteří 
dokázali během krátké chvíle ušít miliony 

roušek, aby se ochránili před šířením viru, 
když zdravotnické pomůcky v rezervě státu 
byly naprosto nedostatečné. I v naší obci 
se našli ochotní jedinci, kteří s výrobou 
roušek pomohli, a proto jsme kromě nákupů 
ohroženým občanům v seniorském věku, 
mohli rozvážet i látkové roušky. Za to jim 
patří obrovský dík! Každý si z této doby 
vezme nějaké ponaučení, které se bude 
odvíjet od jeho životních postojů. Já osobně 
vidím velké riziko v tom, jak snadno jsme se 
ve strachu z nákazy byli ochotni vzdát svých 
základních svobod, které jsme získali teprve 
nedávno.

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
VE 2. POLOVINĚ ROKU 2020

 21. 7. 9.00 – 13.00
 18. 8. 9.00 – 13.00
 29. 9. 9.00 – 13.00
 20. 10. 9.00 – 13.00
 24. 11. 9.00 – 13.00
  22. 12. 9.00 – 13.00

PŘÍPADNÉ DOTAZY A TELEFONICKÉ 
OBJEDNÁNÍ KONZULTACE NA ČÍSLE

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

STATISTIKA OBYVATEL U NÁS V OBCI

Stav obyvatel k 1. lednu 2020:
1874 osob trvale bydlících, z toho 932 muži a 942 ženy.

Počet cizinců 32, z toho muži 22 a ženy 10.
V roce 2019 bylo k trvalému pobytu u nás v obci přihlášeno 35 osob, 

odhlášeno z trvalého pobytu bylo 35 osob, 
narodilo se 19 dětí, zemřelo 16 osob.

2 02 2020 ŽELECHOVICKÝ



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevni-
cí přijalo na  svém 8.  veřejném zasedání dne 
17. 5. 2020 následující usnesení:

Usnesení 1./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o  obcích, ve  znění pozdějších předpisů schválilo pro-
gram 8. veřejného zasedání.
Usnesení 2./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu ing. Pavlínu 
Svobodovou a Vlastislava Švrčka a zapisovatelem Jitku 
Kláskovou.
Usnesení 3./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecní-
ho úřadu od 7. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo 1. úpravu závazných ukazatelů 
rozpočtu obce pro rok 2020. Poskytnutí provozního 
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Želechovice 
nad Dřevnicí, p.  o. ve  výši 593  000 Kč pro fi nancování 
výdajů souvisejících s  realizací projektu „Modernizace 
odborných učeben“ a  na  úhradu za  vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění 
bezbariérovosti.
Usnesení 5./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o návratné 
fi nanční výpomoci ve  výši 4.455.000 Kč a  to ve  dvou 
splátkách: 1. Splátka ve výši 2.200.000 Kč bude poskyt-
nuta k 11. 5. 2020, 2. splátka ve výši 2.255.000 Kč bude 
poskytnuta k  15. 8. 2020 obcí Želechovice nad Dřev-
nicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a  Základní školou a  Mateřskou školou Žele-
chovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, se sídlem 
4. května 336, PSČ 76311, Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 
72038519. Škola se zavázala poskytnutou fi nanční část-
ku použít výhradně na úhradu nákladů spojených s pro-
jektem „Modernizace odborných učeben“ a zavázala se 
obci vrátit fi nanční výpomoc jednorázově, či ve  splát-
kách a to nejpozději do 28. 2. 2021.
Usnesení 6./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo uzavření Příkazní smlouvy k pro-
jektu „Zlepšení strategického řízení obce Želechovice 
nad Dřevnicí“, který je fi nancován z  Operačního pro-
gramu zaměstnanost mezi obcí Želechovice nad Dřev-
nicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a Regionální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176, Příkaz-
ní smlouva tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 7.1./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo uzavření Dohody o společném 
postupu přípravy a  realizace stavby „Silnice III/49020: 
Želechovice N/Dř., Paseky“ č. SML/0168/20 mezi Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje, p. o. K majáku 5001, 761 23 
Zlín, IČ 70934860 a  obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. 
května 68, IČ 75158094, dohoda tvoří přílohu zápisu č. 6.
Usnesení 7.2./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o  podmínkách 
a  právu provést stavbu „ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, 
CHODNÍK ULICE PASEKY“ č. SML/0252/20 mezi Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje, p.  o. K  majáku 5001, 761  23 
Zlín, IČ 70934860 a obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. květ-
na 68, IČ 75158094, Smlouva tvoří přílohu zápisu č. 7.
Usnesení 8.1./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo záměr podání žádosti v rámci 
programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“ Úče-
lové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí výzvu JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekon-
strukce požární zbrojnice.
Usnesení 8.2./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Žele-
chovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Regionální rozvojo-
vou agenturou Východní Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 
Zlín, IČ 45659176 na  podání žádosti o  dotaci v  rámci 
programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“ Úče-
lové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí výzvu JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekon-
strukce požární zbrojnice.
Usnesení 8.3./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-

ce nad Dřevnicí schválilo záměr vypsání veřejné zakázky 
na pořízení projektové dokumentace pro stavební po-
volení na stavbu „Nová hasičská zbrojnice pro SDH Že-
lechovice nad Dřevnicí“ a pověřilo radu obce výběrem 
dodavatele.
Usnesení 9./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice 
nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci čj. UZSVM/
BZL/408/2020-BZML na pozemky p. č. 874/2 o výměře 
44 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 876/2 
o  výměře 67 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, IČ 
75158094 a Českou republikou  - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 z důvodu ve-
řejného zájmu.
Usnesení 10./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí vzalo na vědomí informaci o navrženém 
způsobu zajišťujícím odvádění a čištění odpadních vod 
v obci a souvisejících smluvních vztazích mezi obcí Že-
lechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, IČ 75158094 a MO-
RAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., Tovární 41, PSČ 779 00, 
IČ: 61859575 a požádalo úpravu smluvních podmínek.
Usnesení 11./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schvaluje záměr pořízení systému „Sto-
povacích laviček“ a  pověřilo radu obce dopracováním 
realizace tohoto záměru.
Usnesení 12./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo oslovení vlastníků zeměděl-
ských pozemků s žádostí o pronájem resp. pacht půdy 
za stejných podmínek, jaké mají uzavřeny se stávajícími 
uživateli (pachtýři), s cílem zachovat hodnotu zeměděl-
ské půdy v katastru obce do budoucna a zajistit země-
dělské hospodaření udržitelným způsobem.
Usnesení 13.1./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí zrušilo usnesení č. 14./2ZO/2019 ze 
dne 23. 1. 2019.
Usnesení 13.2./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednalo v souladu s ust. § 6 odst. 5 
písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů Zprávu o  uplatňování Územního plánu Žele-
chovice nad Dřevnicí v uplynulém období 2012 – 2018, 
schválilo v souladu s ust. § 55 odst. 1 a ve spojení s ust. 
§ 47 odst. 5 stavebního zákona Zprávu o  uplatňování 
Územního plánu Želechovice nad Dřevnicí v uplynulém 
období 2012 – 2018,  schválilo v souladu s ust. § 44 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů pořízení změny územního plánu, rozhodlo 
v souladu s ust. § 55a, že Změna č. 1 Územního plánu Že-
lechovic nad Dřevnicí bude pořizována zkráceným způ-
sobem. Pověřilo pana Vlastislava Švrčka, místostarostu 
obce, ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace, tj. s  Magistrátem města Zlína, oddělení 
prostorového plánování, středisko územního plánování 
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f ) ve spojení s § 47 odst. 1 
a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 stavebního 
zákona, a to po dobu celého volebního období. Uložilo 
pořizovateli územně plánovací dokumentace v  soula-
du s  ust. § 55 a  odst. 3 zajistit stanoviska příslušného 
orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně příro-
dy a krajiny k navrhovanému obsahu změny z hlediska 
významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast a zajistit 
stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu 
k navrhovanému obsahu změny z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí.
Usnesení 13.3./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo požadavek na aktualizaci Ko-
ordinovaného stanoviska č. j. KUZL 54635/2019 ze dne 
3. 9. 2019, kde v  odůvodnění je uvedeno, že se jedná 
o „stávající areál“, tento areál je nutné posuzovat, jako 
„nově vznikající“.
Usnesení 14./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace o změně 
úrokové sazby běžného účtu obce u Unicredit Bank úro-
kovou sazbou 0, 25 % od 1. 5.2020.
Usnesení 15.1./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo Školnímu sportovnímu klubu 
při Základní škole poskytnutí dotace a zároveň schválilo 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice 
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřev-
nicí, IČ 75158094 a Školním sportovním klubem při ZŠ 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72553551 na činnost s dět-
mi v roce 2020 ve výši 55 000 Kč. 
Usnesení 15.2./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol Lípa, z. s. poskyt-
nutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094I a TJ 
Sokol Lípa, z. s., IČ 44003986 na činnost s dětmi v roce 
2020 ve výši 13 000 Kč.
Usnesení 15.3./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo TJ Sokol Želechovice nad Dřev-
nicí poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřej-
noprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. 
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí, IČ 44119259 na čin-
nost s dětmi v roce 2020 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 15.4./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Žele-
chovice nad Dřevnicí schválilo SDH Želechovice nad 
Dřevnicí poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřev-
nicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a SDH Želechovice nad Dřevnicí, IČ 65792394 
na činnost s dětmi v roce 2020 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení 15.5./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo organizaci Junák poskytnutí do-
tace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094  a Junák – český 
skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. IČ 65822498 na činnost 
s dětmi v roce 2020 ve výši 19 000 Kč.
Usnesení 15.6./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo organizaci SDH Želechovice 
Paseky poskytnutí dotace a  zároveň schválilo uzavře-
ní veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 75158094 a  SDH Želechovice Paseky, IČ 67026541 
na činnost s dětmi v roce 2020 ve výši 22 000 Kč.
Usnesení 15.7./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo organizaci Centrum pro rodi-
nu Vizovice, o. s. poskytnutí dotace a zároveň schválilo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovi-
ce nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 75158094 a Centrum pro rodinu Vizovice, o. 
s., IČ 22856919 na činnost s dětmi v  roce 2019 ve výši 
20 000 Kč.
Usnesení 15.8./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo organizaci TJ Sokol Kostelec 
Zlín poskytnutí dotace a zároveň schválilo uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřev-
nicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a TJ Sokol Kostelec, IČ 42340667 na  činnost 
s dětmi v roce 2020 ve výši 2 000 Kč.
Usnesení 15.9./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválilo organizaci Sarkander poskyt-
nutí dotace a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Sar-
kander, občanské sdružení, IČ 60043920 na  činnost 
s dětmi v roce 2020 ve výši 15 000 Kč.
Usnesení 15.10./8ZO/2020:
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo 
organizaci Český svaz včelařů Zlín, poskytnutí dotace 
a  zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094  a Českým Sva-
zem včelařů Zlín, IČ 46311637 na činnost s dětmi v roce 
2020 ve výši 8 000 Kč.
Usnesení 16./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo poskytnutí jednorázové dota-
ce organizaci TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí a záro-
veň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a TJ Sokol Žele-
chovice nad Dřevnicí, IČ 44119259 na  energie ve  výši 
80 000 Kč v roce 2020.
Usnesení 17./8ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020 
dle přílohy č. 17 tohoto zápisu.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
34. zasedání dne 2. 3. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 34. schůze.
Usnesení 2./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti na  pozemku p.  č. 1296 v  k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí v rámci stavby „Kanalizace Želechovice – pod 
školou“ mezi Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110  00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234 a  obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 Želecho-
vice nad Dřevnicí, IČ 75158094 za  jednorázovou úplatu 
19 200 Kč.
Usnesení 3./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na  vědomí informace o  připravovaném jednání 
starosty obce se zástupci společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Zlín, a. s. ve věci možnosti zajištění kvalitního a plynulé-
ho provozování kanalizace v obci.
Usnesení  4./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku 2 
kusů autobusových přístřešků u mmcité1 a. s. Bílovice 519, 
687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za cenu 210 489 Kč vč. DPH.
Usnesení  5./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevni-
cí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku zpra-
cování projektové dokumentace pro povolení stavby „Žele-
chovice nad Dřevnicí - Paseky, chodník k hasičské zbrojnici“ 
u ing. Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí IČ 48476684 za cenu 199 650 Kč vč DPH.
Usnesení 6./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila objednávku 
vypracování architektonické studie novostavby objektu 
pro hasiče u JaP architects s. r. o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, 
IČ 26283107 za cenu 45 000 Kč bez DPH.
Usnesení 7./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala požadavky SDH Paseky a cenovou nabídku 
a schválila objednávku výmalby soklu v sále hasičské zbroj-
nice na Pasekách u Romana Nedbálka, Paseky 178, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 64322076 za cenu 10 007 Kč 
vč DPH.
Usnesení 8./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na vědomí žádost o fi nanční příspěvek od Domo-
va pro seniory Lukov, p. o.
Usnesení 9./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření darovací smlouvy mezi obcí Žele-
chovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 75158094 a Sázíme stromy, z. ú., Libochovická 
1072/11, 184 00 Praha 8, IČ: 02626870 na fi nanční příspě-
vek v roce 2020 ve výši 5 000 Kč. 
Usnesení 10./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala žádost a schválila konání akce – MOTOBESIP 
– RESTART 2020 na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí 
v termínu 18. dubna 2020, případně v náhradním termínu 
25. dubna 2020 od 12,00 hod. do 14,00 hod.
Usnesení 11./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
projednala žádost občanky o připojení k vodovodnímu řádu 
a pověřila starostu obce zjištěním, zda je o připojení k vodo-
vodnímu řádu v této lokalitě zájem i z jiných domácností.
Usnesení 12./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala navýšení ceny za  výměnu plynového kotle 
v  budově čp. 405 na  ulici Podřevnická a  schválila úhradu 
Elektroplyn Lukov spol. s r. o., Pod Kaštany 103, 763 17 Lu-
kov, IČ 25308696.
Usnesení 13./34RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu Obecního 
úřadu Želechovice nad Dřevnicí, vydaný dne 2. 3. 2020, 
s účinností od 1. 4. 2020.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
35. zasedání dne 17. 4. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 35. schůze.
Usnesení 2./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na vědomí informace o provedených opatřeních 
krizovým štábem obce k  respektování vyhlášeného stavu 
nouze vládou České republiky, a to uzavření Mateřské školy 
Želechovice nad Dřevnicí s platností od 16. 3. 2020, ome-
zení provozu Obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí 
od  16. 3. 2020, zrušení plánovaného zasedání Zastupitel-
stva obce dne 25. 3. 2020 a dále posunutí splatnosti poplat-

ků do 30. 6. 2020.
Usnesení 3./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila pořízení pří-
kopového ramene k univerzálnímu traktoru KIOTI CK 2810 
u  AGRO SMETANA s. r. o., Zlínská 703, 763  12 Vizovice, IČ 
27725472, za cenu 224 6000 Kč bez DPH.
Usnesení  4./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila úhradu provedených elektromontážních prací 
vč. dodaného materiálu v objektu hasičské zbrojnice na Pa-
sekách Miroslavu Malaníkovi, Paseky 592, 763 11 Želecho-
vice nad Dřevnicí, IČ 60346515 ve výši 115 825 Kč vč DPH.
Usnesení 5./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala a schválila navýšení ceny ve výši 100 129 Kč 
vč DPH za opravu dlážděné plochy na Střelnici a schválila 
úhradu překopu kanalizace na Pasekách za cenu 55 820 Kč 
vč DPH u SVUNDZI CZ s. r. o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ost-
rava, IČ 2186772.
Usnesení 6./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na  geodetické práce 
a schválila objednávku u Ing. Miroslava Vítka, Machová 218, 
763 01 Mysločovice, IČ 74532761 za cenu 8 000 Kč.
Usnesení 7./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a  schválila objed-
návku na  doplnění počítačového vybavení kanceláře OÚ 
Želechovice nad Dřevnicí u Hrbáček Servis s.r.o., Lípa 269, 
763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 27758303 za  cenu 
do 20 000 Kč bez DPH.
Usnesení 8./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala požadavek občana na  opravu mostu Z93 
a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit provedení opra-
vy mostu v roce 2021 z rozpočtu obce.
Usnesení  9./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy č.: OT- 01433005378/001 
o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 154/4, v k. ú. 
Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Želechovice, p. Šiška, 
kabelové vedení NN“ mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 
4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budě-
jovice, IČ 28085400.
Usnesení 10.1./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru výpůjčky části pozem-
ku p. č. 847/1, cca 23 m2, ostatní plocha nacházející se v ka-
tastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno 
na LV 10001.
Usnesení 10.2./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pachtu pozemků p. č. 
1183/3, p. č. 1182/2, p. č. 2183/4, p. č. 2012/2, nacházející 
se v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí za-
psáno na LV 10001.
Usnesení 10.3./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pachtu pozemků p. č. 
1388/2, p. č. 1397/5, p. č. 1387/4, p. č. 1384/8, p. č. 1384/11, 
p. č. 457/1, p. č. 223/11, nacházející se v katastrálním území 
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 11./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala žádost a schválila konání akce – MOTOBESIP 
– MIDNIGHTRIDE 2020 na  katastru obce Želechovice nad 
Dřevnicí v  termínu 6. 6. 2020, případně náhradní termíny 
13. 6. 2020 nebo 27. 6. 2020 od 22:00 hod. do 24:00 hod.
Usnesení 12./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila poskytnutí příspěvku na  Linku bezpečí, z. s. 
formou fi nančního daru ve výši 1000 Kč pro rok 2020.
Usnesení 13./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala žádost o fi nanční podporu subjektu Podané 
ruce osobní asistence, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, IČ 70632596 a  schválila poskytnutí fi nančního daru 
tomuto subjektu, dle stanovených pravidel, v celkové výši 
15 000 Kč pro rok 2020.
Usnesení 14./35RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevni-
cí schválila uzavření darovací smlouvy mezi obcí Želechovice 
nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a Základní organizací 63/03 Českého svazu ochrán-
ců přírody, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ 70967318  na fi -
nanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro rok 2020.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
36. zasedání dne 11. 5. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 36. schůze.
Usnesení  2./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala a  schválila odpisový plán Základní školy 

a  Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové 
organizace, na rok 2020 dle přílohy zápisu č. 2. 
Usnesení 3.1./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila účetní závěrku /tvoří přílohu zápisu č. 
3/ k  31. 12. 2019 příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 336, 
763 11, Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519 a hospodář-
ský výsledek organizace za rok 2019 ve výši 89 346, 42 Kč 
a schválila převedení částky ve výši 79 346, 42 Kč do rezerv-
ního fondu organizace a převedení částky ve výši 10 000 Kč 
do fondu odměn organizace.
Usnesení 3.2./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nařídila Základní škole a Mateřské škole Želecho-
vice nad Dřevnicí, 4. května 336, 763 11, Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 72038519, převedení částky 40 000 Kč z rezerv-
ního do investičního fondu organizace.
Usnesení 4./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí 
vzala na vědomí podání aktuálních informací ve věci náhrady 
škody na traktoru vzniklé pádem stromu dne 9. 1. 2019 v k. ú. 
obce Želechovice nad Dřevnicí, ke dni 11. 5. 2020.
Usnesení 5./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Želecho-
vice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ 75158094 a Regionální rozvojovou agenturou 
Východní Moravy, Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176 
na  zpracování monitorovacích zpráv o  zajištění udržitel-
nosti na projekt „Zajištění dopravní multimodality v Žele-
chovicích nad Dřevnicí“
Usnesení 6.1./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí vzala na vědomí zpracované studie proveditelnos-
ti na prověření možnosti dopravní obslužnosti dvou lokalit 
Díly a  Klínek v  obci od  Ing.  Jiřího Škrabala, Batalická 583, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684.
Usnesení 6.2./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila pořízení projektové dokumentace pro 
stavbu „Želechovice – úprava MK Pod Stráží a Nad Školou 
– doplněné o chodník v ulici 4. května “ a projednala ceno-
vou nabídku na projekt a schválila uzavření Dodatku č. 1. 
Smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684, dle cenové nabíd-
ky, která tvoří přílohu zápisu č. 7.
Usnesení 6.3./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila pořízení studie proveditelnosti na prově-
ření možnosti dopravní obslužnosti lokality Paseky Oburky 
od  Ing.  Jiřího Škrabala, Batalická 583, 763  11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 48476684.
Usnesení  7./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenové nabídky na opravy místních komu-
nikací a  pověřila starostu výběrem dodavatelů na  opravy 
ve výši 1 mil. Kč vč. DPH. 
Usnesení 8./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala požadavek občana a schválila objednávku 
materiálu 1 kusu čistící skruže a 30 bm plastové trubky prů-
měr 40 cm na odvodnění pozemku p. č. 2446 ve vlastnictví 
obce za cenu do 20 000 Kč vč DPH. 
Usnesení 9.1./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila ukončení nájemní smlouvy 340/ŽEL. 
uzavřené mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 
68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a  PLE-
MENÁŘSKÝMI SLUŽBAMI a. s., U Farmy 275, Otrokovice, IČ 
46979964, smlouva bude ukončena výpovědí, seznam po-
zemků k výpovědi bude podle Dodatku č. 6 Smlouvy, ten 
tvoří přílohu zápisu č. 11.
Usnesení 9.2./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila ukončení pachtů pozemků p.  č. 457/1 
a  p.  č. 1384/8 uzavřených mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a Břetislavem Škabrahou, Chrastešovské paseky 
35, 763 12 Vizovice, IČ 65822994.
Usnesení  10.1./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí neschválila uzavření Smlouvy o  výpůjčce části 
pozemku p. č. 847/1, ostatní plocha, silnice, k. ú. Želechovi-
ce nad Dřevnicí, o výměře 2,5 m x 8 m, v místě dle nákresu 
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a YTAK 05 s.r.o., Pa-
seky 647, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 05537355.  
Usnesení 10.2./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 
p. č. 1183/3 o výměře 1 224 m2, ostatní plocha, p. č. 1182/2 
o výměře 1 621 m2, orná půda, p. č. 2183/4 o výměře 137 
m2, trvalý travní porost a p. č.  2012/2 o výměře 899 m2, 
trvalý travní porost, celkem o výměře 3 881 m2, vše zapsá-
no na  LV 10001 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice 
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nad Dřevnicí, IČ 75158094 a  Radkem Langerem, Ostrata 
93, 763 11 Ostrata, IČ 72474343, za cenu 2 000 Kč / ha / rok 
s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že pozemky 
budou užívány pro sečení a senáž.
Usnesení 10.3./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 
p. č. 223/11 o výměře 12 357 m2, trvalý travní porost, za-
psáno na LV 10001 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovi-
ce nad Dřevnicí, IČ 75158094 a ALAE Družstvo, Štěpánská 
640/45, 110 00 Praha 1, IČ 01849727 za cenu 2 000 Kč / ha 
/ rok, na dobu určitou 15 let, za podmínky, že pozemky bu-
dou užívány na výsadbu ovocných stromků.
Usnesení 10.4./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 
p. č. 1397/5 o výměře 4 184 m2, ovocný sad, p. č.  1387/4 
o výměře 537 m2, trvalý travní porost, p. č. 1384/8 o výmě-
ře 6 333 m2, orná půda, 1384/11 o výměře 220 m2, orná 
půda, p. č. 457/1 o výměře 6 378 m2, orná půda vše zapsá-
no na  LV 10001 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovi-
ce nad Dřevnicí, IČ 75158094 a ALAE Družstvo, Štěpánská 
640/45, 110 00 Praha 1, IČ 01849727 za cenu 2 000 Kč / ha 
/ rok, na dobu určitou 15 let, za podmínky, že pozemky bu-
dou užívány na výsadbu ovocných stromků.
Usnesení 11./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemku 
p. č. 2277/1, cca 300 m2, orná půda a části pozemku p. č. 
2276/1, cca 300 m2, oba se nacházejí v katastrálním území 
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 12./36RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na vědomí informaci o vlastnictví plynárenského 
zařízení v obci a pověřila starostu jednáním se Statutárním 
městem Zlínem ve věci úhrady nájemného za toto plyná-
renské zařízení za období od vzniku obce.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
37. zasedání dne 25. 5. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 37. schůze.
Usnesení  2./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala žádost a schválila vydání kladného stano-
viska ke zřízení devítileté waldorfské základní školy v obci 
Želechovice nad Dřevnicí se zahájením provozu ode dne 
1. 9. 2021, přičemž provozovatelem a  zřizovatelem této 
základní školy bude Spolek pro Waldorfskou školu ve Zlíně 
a okolí.
Usnesení 3./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí vzala na vědomí návrh Servisní smlouvy od Ing. Davida 
Zvonka, IČO: 75797151, Boněcko I 141, Zlín 76001.
Usnesení 4./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila Směrnici č. 1/2020 k Motivačnímu a evidenč-
nímu systému pro odpadové hospodářství v obci, směrnice 
tvoří přílohu zápisu č. 4.
Usnesení 5./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku a  schválila objednávku 
kancelářského nábytku pro manažera strategického ří-
zení a  komunikace u  Ladislava Zichy Truhlářství, Osvobo-
zení 473, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 653 58 597 
za cenu 19 408 Kč bez DPH.
Usnesení 6./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala připomínku Dopravní společnosti Zlín Otro-
kovice k nevyhovujícímu stavu zastávky u budovy OÚ v Že-
lechovicích nad Dřevnicí a schválila pořízení vodorovného 
dopravního značení. 
Usnesení 7.1./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila v  návaznosti na  vyhlášení nouzového 
stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epi-
demiologické situace ve  výskytu onemocnění COVID-19 
prominutí nájemného a  souvisejících služeb nebytových 
prostor v budově ul. 4. května 68 v období od 13. 3. 2020 
do 17. 5. 2020 paní Taťáně Rafajové, Zádveřice 100, 763 12, 
IČ 18175325.
Usnesení 7.2./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila v  návaznosti na  vyhlášení nouzového 
stavu vládou ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epi-
demiologické situace ve  výskytu onemocnění COVID-19 
prominutí nájemného a  souvisejících služeb nebytových 
prostor v budově ul. 4. května 68 v období od 13. 3. 2020 
do 17. 5. 2020 paní Miroslavě Šubové, Batalická 605, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 68040857.
Usnesení 8.1./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
p.  č. 1386/9 o  výměře 117 m2, trvalý travní porost, p.  č. 
1388/2 o výměře 2 783 m2, trvalý travní porost, 505/1 o vý-
měře 15 001, orná půda, p. č. 480/4 o výměře 1718 m2, tr-

valý travní porost, p. č. 480/3 o výměře 27 m2, trvalý porost 
vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad 
Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 8.2./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových 
prostor části 1. NP a  2. NP budovy Podřevnická čp. 405, 
na pozemku p. č. 1183/1 nacházející se v katastrálním úze-
mí obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 9./37RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila zřízení přípravné třídy základní školy, 
jejímž zřizovatelem je Obec Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
a to s účinností od 1.9.2020, za podmínky získání souhlasu 
Krajského úřadu Zlínského kraje.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
38. zasedání dne 8. 6. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 38. schůze.
Usnesení 2./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o  podmínkách a  právu 
provést stavbu „Kanalizace Želechovice – Pod školou“ č. 
SML/0205/20 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o. 
K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 a obcí Želechovi-
ce nad Dřevnicí, 4. května 68, IČ 75158094, Smlouva tvoří 
přílohu zápisu č. 2.
Usnesení  3.1./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila zrušení usnesení č. 7./26RO/2019 ze dne 
31. 10. 2019.
Usnesení  3.2./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 1030052248/003 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 1185/2 a p. č. 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 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení 4./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí projednala cenovou nabídku na  opravu kanalizační-
ho poklopu a vpustí v obci a schválila objednávku u Woxi 
think diff erent s. r. o., Neumannova 1453/28, 156 00, Praha 
– Zbraslav, IČ 24238112 za cenu do 150 000 Kč bez DPH.
Usnesení 5.1./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednáv-
ku opravy Fiatu Ducato SDH Paseky u Josefa Pekaře, Osvo-
bození 473, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 653 58 597 
za cenu 19 408 Kč bez DPH.
Usnesení 5.2./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a  schválila objed-
návku výměny klíčů v  budově Zbrojnice a  klubovny SDH 
Paseky u Jana Vykopala, Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, IČ 
01339141 za cenu  22 155 Kč vč DPH.
Usnesení 6./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila úhradu zámečnických prací na  pozinkování 
konstrukce závodní časomíry SDH Želechovice nad Dřev-
nicí u Pragconstruct s. r. o., Polní 21, 252 64 Velké Přílepy, IČ 
49713566 za cenu 9 869 Kč vč. DPH.
Usnesení 7./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření smlouvy mezi obcí Želechovice nad 
Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 75158094 a Útulkem Zlín, z. s., Novosady 1329, 769 01 
Holešov IČ 08633045 o  umístění nalezených, opuštěných 
a  toulavých zvířat odchycených na  správním území obce 
Želechovice nad Dřevnicí v případě volné kapacity Útulku 
pro zvířata v nouzi Zlín–Vršava, a to za úplatu dle aktuální-
ho schváleného ceníku vlastníka útulku.
Usnesení 8./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Servisní smlouvy (SLA) mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 75158094 a  Ing. Davidem Zvonkem, IČO: 
75797151, Boněcko I / 141, Zlín 76001.
Usnesení 9.1./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nedoporučuje zastupitelstvu obce ke  schválení 
zapracování pozemků p. č. 2390/2, p. č. 2392 k. ú. Želecho-
vice nad Dřevnicí jako plochu pro bydlení specifi ckých fo-
rem do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 9.2./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zapra-
cování pozemku p. č. 2451/1 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí 
jako plochu BX pro bydlení specifi ckých forem do návrhu 
na změnu územního plánu.
Usnesení 9.3./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke  schválení za-
pracování pozemku p.  č. 1312/31 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochu BI pro bydlení individuální do návrhu 
na změnu územního plánu.

Usnesení 9.4./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke  schválení za-
pracování pozemků p. č. 1162, p. č. 1166 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochy SO smíšené obytné do  návrhu 
na změnu územního plánu.
Usnesení 9.5./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke  schválení za-
pracování pozemků p. č. 1168, p. č. 1169, p. č. 1170/1, p. č. 
1171, p. č. 1172, p. č. 1173 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí 
jako plochy SO smíšené obytné do návrhu na změnu územ-
ního plánu.
Usnesení 9.6.1./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zapra-
cování pozemků p. č. 1180/1 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí 
jako plochy BI bydlení individuální do  návrhu na  změnu 
územního plánu.
Usnesení 9.6.2./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nedoporučila zastupitelstvu obce ke schválení za-
pracování pozemků p. č.1182/1 k. ú. Želechovice nad Dřev-
nicí jako plochy SO smíšené obytné do návrhu na změnu 
územního plánu.
Usnesení 9.6.3./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zapra-
cování pozemků p. č. 1175 Z*– plochy sídelní zeleně na SO 
plochy smíšené obytné, část pozemku p.  č. 1176/1 WT – 
plochy vodní toky na  SO plochy smíšené obytné /v  části, 
kde sousedí pozemkem p. č. 1180/1/ k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 9.6.4./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí vzala na  vědomí žádost o  změnu územního plá-
nu u pozemků p. č. 1178/1 SO plochy smíšené obytné, p. č. 
1178/2 SO plochy smíšené obytné, p.  č. 1179 SO plochy 
smíšené obytné, p. č. 1199/1 SO plochy smíšené obytné v k. 
ú. Želechovice nad Dřevnicí plochy jsou podle platného ÚP 
zatříděny, jako SO plochy smíšené obytné.
Usnesení 9.7./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nedoporučila zastupitelstvu obce ke  schválení 
zapracování pozemku p.  č. 1314/2 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochu BX pro bydlení specifi ckých forem 
do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 9.8./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zapra-
cování pozemků p. č. 345/6, p. č. 356 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochu BI pro bydlení individuální do návrhu 
na změnu územního plánu.
Usnesení 9.9./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí nedoporučila zastupitelstvu obce ke schválení za-
pracování pozemků p. č. 1364/1, p. č. 1376/1, p. č. 1377, p. č. 
1376/3, p. č. 1371, p. č. 1366/2, p. č. 1365/3 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochy BX pro bydlení specifi ckých forem 
do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 9.10./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke  schválení za-
pracování pozemků p. č. 2334/1, p. č. 2335/3, p. č. 2336/1 
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí jako plochy BX pro bydlení 
specifi ckých forem do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 9.11./38RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zapra-
cování pozemku p. č. 1803/5 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí 
jako plochy RI pro bydlení specifi ckých forem do  návrhu 
územního plánu.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala na  svém 
39. zasedání dne 12. 6. 2020 následující usnesení:

Usnesení  1./39RO/2020: Rada obce Želechovice nad 
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
schválila program 39. schůze.
Usnesení 2./39RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze 
dne 11. 12. 2019 na pozemky p. č. 1386/9 o výměře 117 m2, 
trvalý travní porost, p. č. 1388/2 o výměře 2 783 m2, trvalý 
travní porost, 505/1 o výměře 15 001, orná půda, p. č. 480/4 
o výměře 1718 m2, trvalý travní porost, p. č. 480/3 o výmě-
ře 27 m2, trvalý porost vše se nachází v katastrálním území 
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želecho-
vice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a  Břetislavem Škabrahou, 
Chrastešovské Paseky 35, 763 12 Vizovice, IČ 65822994.
Usnesení  3./39RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřev-
nicí schválila uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí o  zří-
zení věcného břemene-služebnosti č. 11/2020-53200/bvb 
na pozemcích p. č. p. č. 848/1 a p. č. 849/1 v k. ú. Želechovi-
ce nad Dřevnící, pro stavbu „Kanalizace Želechovice – pod 
školou“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěv-
ková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nus-
le, IČ 65993390 a obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 
68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.
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Práce na zvelebení naší vesnice, které byly 
pozastaveny nejprve z technických a letos 
zjara i jiných důvodů (nouzový stav), se znovu 
rozběhly a probíhají dle nově nastavených har-
monogramů. Jedná se především o výstavbu 
nového chodníku ve směru Paseky, Maršovy. 
Zahájení stavby bylo původně stanoveno na 
podzim 2019, ale vzhledem k některým po-
tížím, které bránily v realizaci této akce, bylo 
třeba provést opatření týkající se statického 
zabezpečení sloupů nízkého napětí. Původně 
zde byla navržena přeložka sloupů, která by 
byla fi nančně i časově velmi náročná. Mimo fi -
xaci sloupů došlo i ke zmenšení šířky napláno-

vaného chodníku z 2,20m na 1,5m, vzhledem 
ke složitým výškovým poměrům v návaznosti 
na vjezdy k rodinným domům. Po vyřešení 
výše uvedených potíží byly v měsíci květnu 
zahájeny vlastní práce, které provádí vítězný 
uchazeč o tuto veřejnou zakázku -  fi rma PORR, 
a.s. Před vlastním provedením chodníku bylo 
třeba vyměnit starou kanalizaci včetně nové-
ho připojení všech rodinných domů. Po zásy-
pu a zhutnění přišly na řadu vlastní chodníky 
provedené zámkovou dlažbou vč. vjezdů a za-
bezpečení svahu betonovými profi ly. Závěrem 
bude provedeno konečné asfaltování prosto-
ru vjezů k RD a mezi chodníkem a vozovkou, 

přislíbena je i plošná pokládka nového asfaltu 
v celém úseku chodníku správcem silnice III. 
třídy ŘSZK. Až půjdete na procházku k žele-
chovickým pasekám, vzpomeňte si na doby 
nedávno minulé, kdy jste museli v této části 
uhýbat autům na travnaté břehy a nyní si bez-
pečně vykračujete.

Přeji všem spoluobčanům hezké prožití let-
ního-prázdninového období, pokud možno 
bez roušek.

Vlastislav Švrček

OBEC PO NUCENÉ PŘESTÁVCE ZNOVU OŽÍVÁ
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Vážení občané,
možná jste již zaznamenali novou aktivitu naší 

obce ve vztahu k hospodaření na zemědělské půdě 
v katastru Želechovic nad Dřevnicí. V souladu s roz-
hodnutím zastupitelstva obce oslovuji dopisem 
vlastníky zemědělské půdy v naší obci s cílem za-
jistit uzavření pachtovních smluv (pronájmu půdy) 
pro obec. Dlouhodobě se potýkáme s negativními 
vlivy zemědělské činnosti na našem území, tak jak 
je popisuji v níže přiloženém dopise a  je v našem 
zájmu dosáhnout změny. V budoucnu bychom se 
chtěli ve  způsobu hospodaření přiblížit tradiční 
a pro naše území vhodné zemědělské činnosti, kte-
rá bude dlouhodobě udržitelná. Mnozí z  Vás jste 
již dostali i  dopis od  současného uživatele půdy 
(pachtýře) Plemenářských služeb Otrokovice, a.s. 
s  výzvou abyste na  nový pacht (pronájem) půdy 
s  obcí nepřistupovali. Ujišťuji Vás, že záměr obce 
je uskutečnitelný a  bude mít výrazně pozitivní 
vliv na životní prostředí na našem území. Tomuto 
kroku předcházela několika měsíční diskuse v  za-
stupitelstvo i výboru pro 
rozvoj obce a  převzetí 
odpovědnosti za  způ-
sob hospodaření se ze-
mědělskou půdou byl 
jednomyslně schválen. 
V tuto chvíli zpracovává-
me podklady k rozdělení 
lánů na  menší hospo-
dářské celky a  zlepšení 
prostupnosti krajiny Že-
lechovic. Pokud se k Vám 
ještě nedostal náš pí-
semný návrh na převzetí 
pachtů půdy a  souhlasí-
te s  tímto krokem, mů-
žete mi dát zprávu způ-
sobem uvedeným níže 
v dopise.

VZOR DOPISU
Vážená paní/ vážený 
pane,

jako starosta obce Že-
lechovice nad Dřevnicí 
se tímto dovoluji na Vás 
obrátit s  návrhem uza-

vření pachtovní smlouvy. Tento návrh činím vůči 
Vám jakožto vlastníku zemědělských pozemků 
v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, které pronajímáte 
zemědělským subjektům. Obec Želechovice nad 
Dřevnicí vnímá velmi negativně dlouhodobé zne-
hodnocování zemědělské půdy vlivem erozí a nad-
měrného používání chemických podpůrných pro-
středků pro zemědělskou činnost. V důsledku toho 
se potýkáme se závažnými jevy v krajině, jako jsou 
mizející fauna, znečištění spodních vod či utužená 
půda od velkých mechanizačních strojů.

Zastupitelstvo obce schválilo, že požádá vlastní-
ky o  pronájem resp. pacht půdy za  stejných pod-
mínek, jaké mají uzavřeny se stávajícími uživateli 
(pachtýři), s  cílem zachovat hodnotu zemědělské 
půdy v katastru obce do budoucna a zajistit země-
dělské hospodaření udržitelným způsobem. Obec 
jako pachtýř zajistí užívání půdy, jež odpovídá tra-
dičnímu využití na Valašsku a nikoliv užívání dle ak-
tuálních tržních či dotačních podmínek bez ohledu 
na důsledky. Obec svou nabídkou využívá aktuální 

situace v našem katastru, tj. prováděné komplexní 
pozemkové úpravy, kdy by v  letošním roce mělo 
dojít k  ukončení stávajících pachtovních smluv 
a uzavírání nových.

Předpokládáme rovněž, že v  případě Vašeho 
zájmu můžeme jednat i o odkupu půdy za tržních 
podmínek. Současně předpokládáme, že po  na-
stavení vhodného způsobu hospodaření budeme 
moci navýšit pachtovné nad současnou úroveň. 
Věřím, že si jako vlastník půdy uvědomujete ne-
udržitelnost současného hospodaření a  přijmete 
pozitivně naši nabídku v  zájmu zachování zdra-
vého životního prostředí a hodnoty půdy i dalším 
generacím.

Pro naše společné jednání jsem k  dispozici 
na těchto kontaktech, tel: +420 775 569 119, mail: 
starosta@zelechovice.eu a  předem děkuji za  Vaši 
odpověď.

S přátelským pozdravem
Bc. Michal Špendlík, starosta

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že 
v blízké době dojde k úpravě v provozování obecní 
kanalizace. Po  jednáních se stávajícím provozova-
telem Moravskou vodárenskou, a.s. bylo dohod-
nuto, že nově bude kanalizaci ve  vlastnictví obce 
provozovat obec sama prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby. V této souvislosti dojde i k úpravě 
smluvních vztahů s domácnostmi i podnikateli na-
pojenými do obecní kanalizace. Smlouvy na odvá-
dění a čištění odpadních vod, které máte uzavřeny 
s  Moravskou Vodárenskou, a.s. nebo společností 
Vodovody a  Kanalizace Zlín, a.s. budou ukončeny 
a  uzavřeny nové s  obcí Želechovice nad Dřevnicí. 
Zároveň v nejbližších měsících proběhne revize na-
pojení odpadních vod z domácností a fi rem na ka-
nalizaci obce s  cílem uvést skutečný stav do  sou-
ladu s  uzavřenými smlouvami. Změna se nebude 

týkat připojení na vodo-
vod a  v  případě kanali-
zace některých nemovi-
tostí v  ulici Osvobození, 
Podřevnická a  Papíren-
ská, které jsou napojeny 
přímo na  kanalizaci VAK 
Zlín, a.s. a  Moravské vo-
dárenské, a.s. Tyto zůstá-
vají nadále v platnosti.

O  dalších podrobnos-
tech budete včas infor-
mováni. 

Michal Špendlík, 
starosta

ZÁMĚR PŘEVZETÍ PACHTOVNÍCH SMLUV 
K ZEMĚDĚLSKÝM POZEMKŮM V OBCI

ZMĚNA PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI
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PROJEKT ZLEPŠENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
registrační číslo projektu - 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014551

Ke dni 1.4.2020 naše obec získala dotaci na pro-
jekt, který má zlepšit především komunikaci obce 
s občany.

Proto bude sestaven Program rozvoje obce na ob-
dobí 2021-2027. Dále budou sestaveny pasporty, 
což je elektronická evidence hmotného nebo ne-
hmotného majetku obce, pro jeho efektivní provoz, 
údržbu a modernizaci. 

Pro obec bude pořízen pasport dopravního zna-

čení, odpadového hospodářství, mobiliáře a zeleně, 
hřbitova a kanalizace.

Tato evidence v budoucnu dále napomůže k roz-
hodování při hospodaření s majetkem a optimalizací 
nákladů na  jeho provoz. Zároveň budeme schopni 
díky této evidenci rychleji a snadněji ověřit  informa-
ce, o které budou mít občané zájem např. umístění 
hrobového místa, vedení kanalizace, v případě nové 
zástavby atd.

V  rámci schváleného projektu bude pořízena 
také Digitální úřední deska, která bude umístěna 
na budově obecního úřadu. Občané tak budou mít 

možnost do ní nahlédnout 24 hodin denně a infor-
mování občanů o  aktuálním dění v  obci se stane 
přehlednější, dostupnější, rychlejší.

Úplnou novinkou, kterou obec Želechovice za-
vádí je služba Mobilní rozhlas. Prostřednictvím této 
telefonní aplikace budou občané moci s naším úřa-
dem věcně a napřímo komunikovat. Věříme, že díky 
této službě se zlepší spokojenost občanů po stránce  
informovanosti a vzájemné komunikace. Více infor-
mací a  představení služby Mobilní rozhlas najdete 
v následujícím článku.

PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU PRODEJNY COOP 
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

Chtěli bychom za všechny občany Želechovic nad Dřevnicí poděkovat celému kolektivu 
prodejny COOP v Želechovicích nad Dřevnicí. V současné zvláštní době dělají "naše" prodavačky 
maximum a málokdo z nás na druhé straně pultu, si dokáže představit, co všechno musí zvládat 

a vydržet. V této době, kdy jsou jedněmi z nejohroženějších, pracují na 100 %. Ve vyhlášeném 
stavu nouze, v rámci vydaných mimořádných opatření v klidu a s přehledem zajišťují v naší 
prodejně počet zákazníků tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenost, každý zákazník si 

musel při příchodu do prodejny umýt ruce a dostal vydesinfi kovaný nákupní košík. Nedávaly 
na sobě znát únavu a i nadále mají pozitivní náladu a dělají všechno proto, aby nákupy probí-
haly maximálně bezpečně. Jejich obětavost, vstřícnost a ochota v tomto nelehkém období je 

obdivuhodná, někdy musí čelit podrážděnosti jednotlivých nakupujících a vše zvládají na profe-
sionální úrovni. Každý požadavek řeší s chladnou hlavou k oboustranné spokojenosti. Zaslouží si 

opravdu velikou pochvalu. Ještě jednou mnohonásobné díky. 
Držte se a všem Vám přejeme hodně zdraví a pohodové zákazníky!

Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí
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MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, naše obec zavádí novou 

komunikační službu Mobilní Rozhlas. Je 
možné, že někteří z Vás jste se o této službě 
již dozvěděli. Ale pokud ne, nebo vám není 
zcela jasné, co tato služba nabízí, ráda bych 
Vás s ní blíže seznámila. Naše obec přistou-
pila k modernizaci komunikace mezi obcí 
a občany. Hlášení rozhlasu je pouze jed-
nostranné médium. Proto bychom Vám 
v tuto chvíli rádi představili naši aplikaci 
pro chytré telefony, díky které budete mít 
vždy po ruce důležité informace, kontakty 
i možnost podílet se na zlepšení života v 
naší obci.

Jak aplikaci stáhnu?
Odkaz na stáhnutí aplikace je na našich 
webových stránkách na hlavní stránce přes 
ikonu Mobilní rozhlas.

Jak se zaregistrovat
Jakmile máte aplikaci staženou přímo v 
mobilu je potřeba provést registraci. Zare-
gistrovat se můžete:
přes webovou stránku https://zelechovi-
ce.mobilnirozhlas.cz/
přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas/
Zlepšeme Česko registrace se provádí 
přes klik v pravém dolním rohu na ikonu 
osoby zvolíte můj účet, zde zadáte vaše 
registrační údaje, poté vás aplikace vyzve, 
že máte vyplnit ulici - je přínosné ji mít vy-
plněnou. Napomůže nám to v budoucnu 
adresně zasílat  informace, které se týkají 
přímo vás (např. odstávka el.energie, vody 
atd.
vyplněním přiloženého registračního 

letáku a předáním na úřad obce Želecho-
vice nad Dřevnicí

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas
Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplika-
ce najdete všechny zprávy z úřadu. Aktua-
lity, informace z úřední desky a fotografi e z 
událostí, stejně jako rozcestník do dalších 
sekcí aplikace. Kromě novinek se také do-
zvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má 
svátek a najdete tam upozornění na zprá-
vy, které Vám budeme posílat.

Ikona osoby
V pravém dolním rohu přes ikonu osoby 
můžete provádět změny v nastavení va-
šeho účtu a vkládat právě jednotlivé pod-
něty, připomínky či pochvaly a také bližší 
informace o mobilním rozhlasu, zkrátka 
jedná se o podrobné nastavení aplikace.

Fotohlášky Zmapujto 
Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat 
na obec pochvaly i náměty na zlepšení. 
Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou sklád-
ku, výmol na silnici, poškozenou dopravní 
značku, nesvítící lampu, zničenou lavičku 
nebo například sraženou zvěř označit mís-
to a odeslat. Obec se již postará o nápravu. 
Přes aplikaci lze ale nahlásit i zatoulané zví-
ře, ztracené předměty nebo i pohřešované 
osoby. Samozřejmě budeme rádi i za pozi-
tivní a pochvalné fotohlášky jako povede-
nou rekonstrukci, opravený chodník nebo 
hezky upravený trávník.

Tísňové linky

V aplikaci můžete jednoduše najít seznam 
nejdůležitějších tísňových linek a zavolat 
záchrannou službu, hasiče či policii. Sou-
částí této funkce je také možnost zobrazit 
Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro pří-
pad nenadálých událostí a nehod. Díky Tís-
ňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať 
půjdete kamkoliv.

Informace o obci
V této sekci najdete demografi cké, geogra-
fi cké a historické údaje, otevírací dobu úřa-
du a postupně budeme vkládat i tipy na 
nejzajímavější aktivity a fotografi e. Máme 
v plánu zveřejňovat i fotografi e různých 
společenských aktivit, které v naší obci 
proběhnou. 

Jak začít používat aplikaci?
Stáhněte si Mobilní rozhlas z Google Play 
nebo Apple Store.
Nainstalujte ji, otevřete aplikaci a vyberte 
Želechovice nad Dřevnicí
Zadejte své telefonní číslo.
A to je vše! Můžete začít využívat všechny 
funkce v aplikaci.

Věřím, že spolupráce a komunikace mezi 
úřadem a Vámi bude díky mobilnímu roz-
hlasu především pro vás občany přínosná a 
budeme rádi, když s námi prostřednictvím 
aplikace začnete spolupracovat. Chceme, 
aby se vám v naší obci žilo dobře, pomozte 
nám to zlepšit. Pokud nevíme, co se vám 
nelíbí, nemůžeme s tím nic udělat. Bude-
me se těšit na vaše podněty, připomínky, 
ale i pochvaly.
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
MS ČČK ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

Dne 6. března 2020 v  16,30 hod. jsme se sešli 
na každoroční valné hromadě a to rovněž u příleži-
tosti 90. výročí založení naší MS ČČK Želechovice n/
Dř. Valnou hromadu zahájila předsedkyně MS paní 
Pavlína Novotná, která přivítala všechny členy a člen-
ky, hosty a to z oblastního spolku ČČK Zlín paní Annu 
Vařákovou-předsedkyni OVR, starostu obce p. Bc. M. 
Špendlíka a dále zástupce SDH p. P. Hrazdiru a p. Z. 
Kühra, Sokolu p.  Dřevojánka, Klubu seniorů Pase-
ky pí. B. Patákovou, V. Ševčíkovou a A. Hrnčiříkovou 
a  v  neposlední řadě hudební kvarteto „Návraty“ 
z Tlumačova. Dále mezi námi přivítala novou členku 
paní ing. Hanu Svobodovou a 3 nové dárce krve.

Minutou ticha jsme uctili památku našich členů 
a členek, kteří nás v minulém roce opustili.

Zprávu o naší činnosti v roce 2019 přečetla jedna-
telka paní J. Hurtová, ve které mimo naši běžné čin-
nosti byly zmíněny akce jako cvičení seniorů, kroužek 
„Mladý zdravotník, přednáška druhý díl o bylinkách, 
zdravotní přednáška MUDr. Hrdého na téma osteo-
poróza, společný zájezd s klubem seniorů Želechovi-
ce Paseky do Valtic, levandulovou farmu a Borkovan-
-muzeum kraslic, dále zdravotní dohled na dětském 
dni a soutěži hasičů, druhý zájezd na Liptálské slav-
nosti, další zdravotní přednáška MUDr. T. Novotné-
ho – akutní neúrazové stavy, divadelní představení 
v  MD Zlín, prodej vánočních růží a  11. ročník Úcty 
ke stáří.

Následovala zpráva o hospodaření naší MS za rok 
2019 – p. Thurnerová a zpráva revizní komise za rok 
2019- p. Jurčíková.

Výhled činnosti na  příští rok přečetla pí.  Pavlína 
Novotná s tím, že požádala členy a členky o nápady 
a témata na zdravotní přednášky v příštím roce 2020.

Shlédli jsme velice pěkný dokument o vzniku a vý-
voji ČČK a  jeho proměnách dle potřeb v  průběhu 
minulých 100 let. 

Předsedkyně pí.  Novotná poděkovala starostovi 
obce a  zastupitelstvu obce za  fi nanční i  materiální 
podporu, která nám velmi pomáhá v naší práci. Rov-
něž našim členkám a hlavně důvěrnicím, které zajiš-
ťují všechny propagační akce a podílejí se na přípra-
vách občerstvení jak této akce, tak všech ostatních.
Následovalo ocenění nových dárců krve :
za 40 odběrů krve paní Ester Faldíková, zlatý odznak 
MUDr. Jánského

za  10 odběrů krve 
p.  Kuhr Zdeněk, 
bronzový odznak 
za  10 odběrů krve 
p.  Matyáš David, 
bronzový odznak 

Dále byli oceně-
ni členové pí.  Da-
nuše Kovaříková, 
pí.  PHDr.  Alena Gaj-
důšková a za aktivní 
přístup pan Stani-
slav Pištěk při akci 
„Úcta ke stáří“.

V diskuzi poděko-
vali hosté z OS ČČK, 
obce, Sokolu a  klu-
bu seniorů Paseky 
za  spolupráci a  byly 
vzaty na  vědomí 
návrhy na další zdra-
votní přednášky.

Při příležitosti 
90 let založení ČČK 
v  naší obci jsme 
zajistili kulturní vy-
stoupení ženského 
kvarteta „Návraty“ 
z  Tlumačova a  dá 
se říct, že hodinku 
jejich vystoupení 
si všichni přítomní 
náležitě užili, a  na-
konec si všichni za-
zpívali.

Následovalo ob-
čerstvení, zábava, 
prohlížení kronik. 
Bylo nám náramně, 
a to jsme ještě nevě-
děli, že se opravdu 
dlouho neuvidíme. 

Jindřiška Hurtová

ČINNOST V DOBĚ KORONAVIRU
Dobrý den,

opět vás zdravím po kratší pauze způsobené ko-
ronavirovým obdobím za ČČK MS Želechovice nad 
Dřevnicí. Chtěla bych vás informovat, co se v ČČK 
v tomto mezidobí událo.

Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme 
stihli ještě uspořádat ve  spolupráci s  lékařskou 
ambulancí Diabot Zlín velmi zajímavou přednášku 
o cukrovce neboli diabetu melitu. Přednáška měla 
dvě části. Teoretickou, týkající se rozdělení typu 
diabetu melitus a od toho se odvíjejících typů léč-
by. Jaké jsou úskalí nemoci, pokud se neléčí. Chro-
nické komplikace, když pacient řádně nedodržuje 
léčebný režim. Jak rozeznat hypoglykemické a hy-
perglykemické kóma a jaká je v této situaci správná 
první pomoc. Druhá část byla praktická. Lektorka 
zájemcům měřila hladinu cukru v krvi, cholestorol, 
případně krevní tlak. Vše probíhalo zdarma. Potře-
ba podotknout, že přednášku pořádal ČČK nejen 
pro své členy, ale pro širokou veřejnost obce. Sešlo 
se zde dost zájemců, převážně však členů MS ČČK. 

V pořádání zdravotních přednášek chceme nadále 
pokračovat. Budeme proto rádi, když se v budouc-
nu zúčastní i širší veřejnost a nikoliv jen členové – 
členky ČČK. Občany se snažíme o připravovaných  
přednáškách informovat prostřednictvím webu 
obce, místního rozhlasu, zpravodaje, či letáčku 
na  naší nástěnce před obecním úřadem. Stačí se 
jen aktivně zajímat o dění v obci.

V  době vyhlášení nouzového stavu se ČČK 
ve  Zlíně zajímal a  průběžně měl od  nás informa-
ce, jak zvládáme tuto mimořádnou situaci v  naší 
obci. Jaké jsou z  naší strany vyvíjeny aktivity, ze-
jména ve výpomoci osamělým seniorům a ve vý-
robě tolik potřebných roušek. Domnívám se, že 
se zhotovením roušek jsme obci vypomohli. Na-
bídnutá pomoc pro seniory nebyla využita, obec 
to zvládala v  rámci svých pracovníků a  zejména 
fungovala sousedská výpomoc. Což je moc dob-
ře. A  co se týká roušek, s  nařízením nosit roušky, 
se bezprostředně a  spontánně zapojilo několik 
šikovných členek naší MS v pomoci s  jejich šitím. 

Za to bych jim chtěla moc poděkovat. Roušky byly 
využity jednak pro potřeby místní základní a ma-
teřské školy, která zde k tomu účelu měla zhotoven 
stromek - rouškovník. Hned na to další ušité rouš-
ky sloužily pro potřeby občanů naší obce. Těm je 
pak rozváželi pracovníci obecního úřadu. Roušek 
se ušilo dostatek, na všechny potřebné se dostalo 
a zůstala i určitá rezerva. Snad je nebudeme brzy 
potřebovat. V poslední fázi pak byla výpomoc v šití 
roušek pro výrobní družstvo Lipta Liptál. 

Stejně, jak v předchozích letech, navštěvujeme 
naše členy – jubilanty při jejich kulatém životním 
jubileu. I v době vyhlášení nouzového stavu jsme 
na ně nezapomněli, i když jsme se s gratulací třeba 
trochu opozdili. Ale situace nám to nedovolovala 
jinak. Tímto děkuji našim členkám, které jubilan-
ty navštívily a  všem oslavencům přeji dodatečně 
za sebe hodně zdraví do dalších let.

Pěkné letní dny Bc. Pavlína Novotná, předsedky-
ně ČČK MS Želechovice nad Dřevnicí
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Vážení spoluobčané, 
přátelé myslivosti a milovníci přírody, 

tak jako většina z  Vás jsme s  potěšením přijali 
zmírnění opatření v  souvislosti s  pandemii CO-
VID – 19. V průběhu opatření jsme se s některými 
z Vás potkávali v okolí naší obce, kdy ze strany nás 
myslivců šlo o péči o zvěř, honitbu a z Vaší stra-
ny o procházky a relaxaci v přírodě, kdy vše bylo 
limitováno počtem osob, které mohly být pospo-
lu. Doufejme, že už to zlé, co se týká opatření CO-
VID-19 máme za sebou a už bude jenom líp.   

 
Ihned jak bylo možno, a  to po  zrušení někte-

rých opatření COVID – 19 se členové našeho 
spolku sešli 7.6.2020 na  brigádě na  Myslivecké 
chatě v Želechovicích nad Dřevnicí.  Po krátkém 
společném přivítání se všichni shodli na tom, že 
na  prvním místě je péče o  zvěř v  naší honitbě, 
údržba krmných mysliveckých zařízení a  přípra-
va krmiva na zimní období. Poté členové našeho 
spolku na základě předchozích informací vyrazi-
li do okolní přírody za účelem úklidu věcí, které 
do  přírody nepatří a  likvidace menších černých 
skládek, které byly poté ekologicky zlikvidovány.

Vážení spoluobčané, v době, kdy vychází zpra-
vodaj naší obce, vrcholí měsíc červen, který je 
měsícem myslivosti a  kdy je v  přírodě spousta 
mláďat zvěře žijící v honitbě. Chci Vás proto po-
žádat o ohleduplnost vůči zvířatům volně žijícím, 
a to hlavně při procházkách se svými čtyřnohými 
miláčky. 

V  případě nálezu mláděte – zajíčka, králíčka, 
srnčete nebo jiného mláděte volně žijícího v naší 
honitbě, je ponechte na místě a neberte jej domů, 
neboť jeho matka bude určitě na blízku. Rovněž 
se může stát, že mládě v hnízdě si protahuje kříd-
la a vypadne z hnízda, matka je vždy poblíž, stará 
se a přikrmuje ho až do doby než vzlétne. Rovněž 
v té době budou vypuštěny už do volné přírody 
odchované mladé kachničky, kachny březňačky, 
které vypustíme poblíž vodních toků.  

V  případě pochybnosti o  zdravotním stavu 
nalezeného mláděte a místě, kde bylo nalezeno, 
prosím informujte člena našeho spolku, kterého 
znáte z  vašeho okolí nebo kontaktujte obecní 
úřad, který zajistí vyrozumění někoho z nás my-
slivců.

Závěrem mi dovolte vám a vašim rodinám po-
přát hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a pracovních úspěchů.

S pozdravem myslivosti zdar.
Ing. Valko Marián 

MYSLIVECKÝ SPOLEK 
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
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Zdá se, že život se pomalu 
vrací do  zaběhaných kolejí. 
Všichni jsme tomu rádi. Hned 
po  uzavření škol byla našim 
ústředím do  odvolání poza-
stavena veškerá skautská čin-
nost, kde bychom se fyzicky 
potkávali. V první chvíli situa-
ce vypadala zoufale. Skauti ale 
dostáli své pověsti, nezůstali 
pozadu ve  schopnosti pora-
dit si, a  tak nečinnost trvala 
jen tak dlouho, než si vedoucí 
uspořádali osobní záležitosti. 

Náš oddíl má svá specifi ka, takže jsme v  boji 
proti koronaviru nebyli tak aktivní jako většina 
dospělých, dospívajících a  starších kamarádů 
z  ostatních oddílů našeho střediska a  vlastně 
celé organizace. 

My jsme si vzali příklad z jiných oddílů malých 
dětí a spustili schůzky po Skypu. Trošku nás limi-
tovaly technické možnosti, ale přesto si troufám 
říct, že jsme si je užili.

V  polovině května nám bylo umožně-
no činnost obnovit. Možnosti jsme využili 
a od chvíle, kdy začaly děti chodit do školy se 
za příznivého počasí scházíme na schůzkách 
venku. Že jsme spolu rádi a bavíme se je vidět 
z fotografií. 

Bobříci se věnují přírodě, sportování i kreativní 
činnosti. Jen je škoda, že nás chodí tak málo.

Zhodnocení první schůzky Rebelek je takové-
to: „Bylo to moc fajn, holky si měly, po tak dlouhé 
době, opravdu co říct. Je vidět, že jim kontakt 
s vrstevníky celkem chybí. Také celou schůzku - 
ač bylo v plánu i něco jiného, chtěly hrát vybíje-
nou - stihly jsme asi deset zápasů :-). Takže jsme 
suplovaly TV :-)“ 

Holky situaci vzaly sportovně ve  všech smě-
rech a  samy si vyzdobily své roušky. Na  další 
schůzce se pustily do  klání ve  střelbě 
z luku a vzduchovky. Na poslední červ-
nový týden plánují výpravu do  Zele-
ného údolí s  přespáním pod širákem, 
průzkumem okolí a zahrají si i oblíbené 
Jumanji. Hlavně se těší na  špekáček 
a společné zpívání u táboráku.

Ani Brontosauři nezahálí a  obnovili 
činnost. Upravili okolí studánky v Mile-

novách, zanesli kytičku k pomníku válečných hr-
dinů, dokonce už zvládli i jednu víkendovou akci.

 Současný stav opatření nám dovoluje zorga-
nizovat i tábor. Přípravné práce se nezastavily ani 
v době korony, takže vše běží podle plánu. Zdá 
se, že se všichni těší na společné zážitky, protože 
se na letošní čtrnáctidenní tábor hlásí téměř plný 
počet dětí. O  tom, jak vše dopadlo se dočtete 
v příštím čísle Zpravodaje.

Nika, Hela a Choroš

SKAUTSKÉ OKÉNKO
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Zábavný dětský den se v  mateřské škole usku-

tečnil ve  středu 3. 6. 2020, plný her a  radovánek 
ve všech třídách. Tento den byl tedy na plné obrátky 
věnován především pohybovým soutěžím, a to v do-
poledních hodinách. Děti se takzvaně probojovaly 
přes nejrůznější opičí dráhy, zapeklité hádanky, hra-
ní si na zvířátka a výtvarné činnosti, až k fi nálnímu 
tancování na  oblíbené písničky. V  posledních slo-
vech stačí jen říci, že si tento den děti nejen řádně 
užily, ale zvládly celý DĚTSKÝ DEN, S ÚSMĚVEM! 

16. 6. 2020 nám dopolední program zpestřilo di-

vadelní před-
stavení s  ná-
zvem - Jak 
skřítek Vítek 
roztančil kytičky. Naštěstí, jak už to u pohádek bývá, 
všechno dobře dopadlo. S pomocí dětí se i  lakotný 
skřítek Vítek polepšil a s každým se o vodu podělil.

Společné focení dětí z jednotlivých tříd proběhlo 
v dopoledních hodinách 17. 6. 2020. Předškoláci bu-
dou mít vytvořené tablo, které lze shlédnou v místní 
pekárně pod kostelem.

V  pátek 26. 6. 2020 proběhne slavnostní rozlou-

čení s předškoláky. Celkem osm dětí odchází v září 
do základní školy. Tyto děti budou slavnostně paso-
vány na  školáky. Poté zatančí písničku, přednesou 
básničku a složí školní slib. Na zahradě pro ně bude 
připravený pohádkový kvíz, který si mohou společ-
ně s rodiči vyplnit a odměnou bude špekáček a tá-
borák na zakončení školního roku.

Přejeme Vám krásné slunečné dny plné pohody 
a radosti, kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PODĚKOVÁNÍ
Máme za sebou náročné období plné výzev a nejistot. Za tým vedení školy bych ráda poděkovala všem, kteří v tomto nelehkém období 

nečekaným výzvám čelili a dovedli se přizpůsobit novým podmínkám. 
Velmi si vážíme spolupráce rodičů, jejich trpělivosti a ochoty učit se novým věcem. Oceňujeme žáky, kteří se dle svých možností do výuky 

na dálku aktivně zapojovali a nenechali se odradit případnými technickými překážkami. Děkujeme všem správním a provozním zaměstnan-
cům, kteří i v době uzavření školy intenzivně pracovali na vylepšování zázemí školy a starali se o její chod. Děkujeme pracovnicím mateřské 
školy, které se aktivně zapojily do šití roušek pro veřejnost a pomáhali při úpravách tříd mateřské a základní školy. Velkou oporou nám byli 
asistenti pedagoga, kteří pomohli zajistit komunikaci s rodinami, individuální práci s dětmi a provoz zájmových odpoledních aktivit. V nepo-
slední řadě poděkování patří všem našim učitelům, kteří se pružně přizpůsobili této nestandardní situaci. Tvořili digitální studijní materiály, 
mnozí organizovali online setkání, snažili se poskytovat dětem pravidelnou zpětnou vazbu a hledali pro své žáky ta nejlepší řešení pro zpro-
středkování výuky. 

Nebylo to snadné, ale domnívám se, že jsme se toho společně hodně naučili, spoustu objevili a získané zkušenosti i nové dovednosti 
využijeme v dalším období. 

Ještě jednou děkuji všem a přeji krásné slunečné léto plné dobrých zpráv.
Jarmila Machalíčková

Na konci minulého kalendářního roku byl podpo-
řen náš projekt „Modernizace odborných učeben“, 
který zahrnuje modernizaci tří odborných učeben 
a zajištění bezbariérovosti ve škole.

Tento projekt je z  85 % fi nancován z  prostředků 
Evropské unie, 5 % výdajů hradí stát a  10 % celko-
vých výdajů je povinen uhradit žadatel projektu – 
tedy naše škola. 

V rámci tohoto projektu jsme se v druhé polovině 
školního roku pustili do budování nové počítačové 
učebny, učebny matematiky pro 1. stupeň a učebny 
přírodopisu.

Učebny byly celkově zrekonstruovány včetně po-
ložení nové podlahy. 

Třídy informatiky a přírodopisu byly také vybave-
ny moderním nábytkem a informatika byla zároveň 
vybavena novou počítačovou technikou, výkonným 
serverem a kvalitní interaktivní tabulí.

Novou interaktivní tabuli mohou teď využívat 
i žáci v učebně matematiky pro 1. stupeň.

Minulá učebna informatiky vzhledem 
k zastaralému vybavení nevyhovovala sou-
časným standardům pro výuku. Teď se bu-
deme těšit, že po prázdninách se v učebně 
budou odehrávat skvělé vyučovací hodiny 
jednak v  rámci předmětu Informační a  ko-
munikační technologie a  také v  rámci dal-
ších předmětů, kde budeme moci naplno 
využít nové vybavení i naše dovednosti z di-
gitální gramotnosti.

Součástí tohoto projektu je také vybudo-
vání bezbariérovosti v  naší základní škole, 
kterou zajistí stavba nového výtahu a vybu-
dování bezbariérového sociálního zařízení 
pro dívky a chlapce v přízemí školy.

Přípravné práce pro stavbu byly zahá-
jeny a  celá stavba by měla být dokončena 
do konce srpna.

Celý projekt by měl být dokončen a uve-
den do plného provozu nejpozději do kon-
ce měsíce záři 2020.

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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POSTŘEHY Z DISTANČNÍ VÝUKY
Přišlo to jako blesk z  čistého nebe: v  úterý ještě 

pan zástupce obešel všechny třídy a oznámil žákům, 
že zítra nemají chodit do  školy (ó, to bylo radosti!) 
a mají si vzít ze skříněk učení a ve středu 11. března 
už jsme skutečně do školy nepřišli… Byla to napros-
to nová zkušenost, nikdo netušil, že bude tak dlou-
há…

Všichni jsme se museli hodně naučit: využívání 
modulu domácí úkoly v  online informačním systé-
mu školy – iskole, práci na  platformách pro online 
setkávání s žáky i učiteli apod. Zkoumali a objevovali 
jsme možnosti dalších webových služeb, které by 
nám pomohly doplnit a zpestřit domácí výuku.

 
Pro děti bylo asi nejtěžší se v zadávané práci a ter-

mínech zorientovat, podle zpětné vazby bylo pro 
ně obtížné najít si „svůj systém“. Počáteční nadšení 
a trochu předčasný pocit „prázdniny jsou tu“ vystří-
dala tvrdá realita a  množství zasílaných úkolů. Vět-
šina z dětí ale nakonec vše zvládla – velkou zásluhu 
na tom mají i  rodiče! Vnímáme, že pro mnohé byla 
nová situace zátěžová a  stresující: vedle běžných 
pracovních a domácích povinností se museli věno-
vat ještě ve větší míře dětem a jejich přípravě do ško-
ly. Velmi si vážíme zpětné vazby, kterou nám hlavně 
zpočátku poskytovali – podle toho bylo možno pra-
covat s množstvím a úrovní zadávaných úkolů. 

 
Pro mě osobně bylo velkou výzvou snažit se zadá-

vat pokaždé trochu jiné úkoly – které by děti (nebo 
alespoň některé z nich) bavily a přitom i vedly: k sa-
mostatné práci, kreativitě, logickému myšlení, sebe-
realizaci, schopnosti najít si, co potřebuji. Myslím, že 
tato distanční výuka asi nedokázala nahradit sumu 
vědomostí, které by za  normálních okolností byly 
do  dětí „vlity“ ve  vyučování, mnohem více vedla 
k  rozvoji kompetencí: zodpovědnosti, časovému 
plánování, schopnosti požádat o  pomoc, zkontro-
lovat a opravit svou práci… Mnoho mých žáků mě 
skutečně velmi mile překvapilo – ve třídě se mnoho 
introvertních jedinců příliš neprojevuje a  teď jsem 
zjistila, že jsou to rození spisovatelé, fantasté, básní-
ci, sluníčka, která nikdy nezapomenou své učitelce 
připsat něco hezkého – i pro mě to byl impulz na ka-
ždém úkolu individuálně ocenit, co se povedlo, co je 
třeba ještě vylepšit… 

 
Podle ohlasů od  dětí jim nechybí ani škola jako 

taková, ale to společenství, které společně tvoříme. 
Život jde dál – za pár dní se rozloučíme s deváťáky, 
už se moc těšíme na nové žáčky-prváčky i děti, kte-
ré by měly přijít do vyšších tříd z okolních obcí. No 
a  jestli nás čeká další vlna vládních opatření kvůli 

návratu viru – kdo ví, 
necháme to koňovi, 
ten má větší hlavu, 
jak říkala moje ba-
bička… 

Jana Hrubá

Jak jsem prožil 
karanténu

Nastal začá-
tek školního roku, 
všechno bylo „nor-
mální“. Já jsem pro 
sebe v  tomto obdo-
bí vybíral vhodnou 
střední školu, učil se 
na  přijímací zkouš-
ky a  doufal, že mé 
„starosti“ co nejdříve 
skončí. Jenže zhru-
ba ve  stejném čase 

se objevil neznámý virus v  Číně. Něco jsem o  něm 
zaslechl, ale pořád jsem pracoval v zaběhnutém re-
žimu.

Ke konci února jsem se dozvěděl, že coronavirus 
zasáhl i Českou republiku, ale znepokojen jsem byl 

až tím, že o dva týdny později musely být kvůli této 
nákaze zavřené všechny školy. V té době jsem se to-
tiž chtěl do  přijímacích zkoušek naučit všechno to, 
co jsem do té doby zameškal. 

Přibližně za další týden jsem zjistil, že v mém blíz-
kém okolí se s nemocí nikdo nepotýká, a tak jsem se 
přestal bát. 

Co se týče coronaviru, měla tato situace i některé 
pozitivní stránky: byl jsem trochu víc venku, víc jsem 
si odpočinul, našel jsem své předky a dělal jsem další 
různé věci, na které nikdy nebyl čas.

Úkoly v  karanténě byly někdy těžké, ale nějak 
jsem to zvládnul. O dva měsíce později začala vláda 
rozvolňovat opatření, tudíž jsem se konečně dozvě-
děl i očekávané datum přijímacích zkoušek na střed-
ní školu. 

Z toho, co se dělo v uplynulém půlroce, mám vše-
lijaké pocity. Jsem rád, že se začínají uvolňovat opat-
ření, a mám dobrý pocit z přijímacích zkoušek. Pořád 
se ale strachuji o  to, aby se nám nezkrátily některé 
prázdniny v příštím roce. Také doufám, že za pár mě-
síců už bude zase všechno v normálním stavu. 

Přestože nás všechny zaskočil coronavirus, snažím 
se i na těchto dnech hledat a nacházet něco optimi-
stického.

Ondřej Večeřa, žák IX. A

ZŠ - DISTANČNÍ VÝUKA
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Jak jsme v ZUŠ Morava prožili karanténu? Opět umělecky! Žáci ko-
munikovali se svými učiteli elektronickou formou, využívali jsme on-
line přenosy prostřednictvím aplikací jako je například Skype, nahráva-
li jsme si navzájem videa a využili této nově vzniklé situace k dalšímu 
obohacení vlastních schopností. V rámci možností se nám tak společ-
ně podařilo naplnit distanční formu vzdělávání v plné míře. Nyní se ve 
většině předmětů již opět setkáváme za osobní přítomnosti žáků a uči-
telů v hudebních i výtvarných třídách a mnohem intenzivněji než dříve 
si užíváme umělecké tvoření.

 
Ve školním roce 2020/2021 nabízíme výuku ve výtvarném a hudeb-

ním oboru, v hudebním oboru se jedná o tyto nástroje: klavír, zobcová 
fl étna, příčná fl étna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, kytara, housle, cimbál, 
bicí nástroje, keyboard, sólový a populární zpěv. Pokud jste nestihli termín zá-
pisu, nezoufejte, přihlášky je možné posílat také na e-mail: info@zusmorava.
cz. Naše hudební řady v tomto pololetí rozšířil pan učitel Roland Hamaj, rodák 
ze slovenských Nových Zámkov, člen kapely Event Jazz či Best of Rock, taktéž 
sólový zpěvák ve zlínském F Dur Jazzbandu. Pokud vás láká výuka populární-
ho zpěvu, pan učitel stále přijímá nové žáky. Volná místa pro příští školní rok 
nabízíme rovněž ve hře na housle.

 
Velkým úspěchem se pyšní výtvarný obor, který v 

letošním 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy LIDICE 2020 získal Medaili škole za kolekci 
grafi ky. Mezi oceněnými je i Sandra Nováková ze 
Želechovic nad Dřevnicí. Moc gratulujeme!

18 02 2020 ŽELECHOVICKÝ



TAK NĚCO MÁLO ZASE ZE 
SOKOLA

Blíží se den pouti, a tak se děla-
ly přípravy prostoru pro zábavné 
atrakce, které nás každoročně na-
vštíví, a tak to nebude i letos jinak, 
i  když za  přísnějších podmínek, 
které jsou vydány vládou České re-
publiky. Udělala se brigáda členů 
sokola a zkulturnilo se hřiště pod 
sokolovnou. Využilo se hromad-
ného sběru technických služeb, 
pořádaného obecním úřadem, 
který další týden proběhl a  kde 
jsme mohli veškerý odpad ode-
vzdat přímo u  sokolovny. Za  to 
patří dík jak obecnímu úřadu tak 
i  technickým službám za  vstříc-
nost. Také patří dík účastníkům 
brigády a součinnosti sokola.

Starosta TJ Sokol Želechovice 
nad Dřevnicí, 

Jan Dřevojánek

TJ SOKOL

TJ SOKOL - FOTO Z HISTORIE
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MLADÍ HASIČI
V pátek 21. února jsme se místo pravidelného tré-

ninku vydali s mladými hasiči na exkurzi k profíkům 
na stanici do Zlína. Vzhledem k tomu, že jsou již pře-
stěhováni v nových prostorách, jsme od samého za-
čátku věděli, že nás čeká nejedna novinka. Prohlídka 
začala ve  "staré" budově, kde mají stále umístěnu 
část výjezdní techniky, čističku hadic nebo lezec-
kou stěnu. Dále jsme pokračovali na novou budovu, 
která nás všechny na  první pohled zaujala. Nejen 
svým moderním vzhledem, ale hlavně svou rozleh-
lostí a  vybaveností. Viděli jsme nové garáže, šatny, 

jídelnu, posilovnu a mnoho dalšího. Dospělí si mohli 
vyzkoušet skluz po  tyči a  pro malé bylo odměnou 
prozkoumání několika vozů či usazení na čtyřkolku 
zvanou "Prase" (byla používána v době AMP).

DĚTSKÝ DEN
V letošním roce jsme, mimojiné, plánovali pro děti 

uspořádat Dětský den. Tentokrát opravdu ve  vel-
kém stylu. Vše začalo nápadem a velkým zapálením 
našich dvou členek pro uspořádání této akce. Vše 
běželo skvěle. Přípravy, program a  spolupráce se 
spoustou sponzorů, kterým tímto patří velký dík, bez 

nich by to nešlo. Bohužel nás však 
zcela stopla pandemie COVID-19 
a  vzhledem ke  všem nařízením 
a zákazům jsme byli nuceni celou 
akci v letošním roce zrušit.

To nás přivedlo na  myšlenku, 
jak nejlépe naložit s  hmotný-
mi dary, které jsme již obdrželi. 
Za  souhlasu všech zúčastněných, 
jsme všechny předměty rozvez-
li na  dětská oddělení KNTB a.s., 
Vsetínská nemocnice a.s. a  Uher-
skohradišťská nemocnice a. s.. 
Pevně věříme, že všem dětem 
udělaly radost.

Naštěstí se vše začíná postup-
ně vracet do starých kolejí a i naše 
družstvo mladých hasičů opět 
začalo tvrdě trénovat. Nejbližší 
a zároveň první požární útok, kte-
rý nás, pod vlivem přívalu adrena-
linu, čeká, bude na domácí půdě, 
a to 20. 6. 2020.

Ivana Hrazdirová,
vedoucí mládeže

SBĚR ŽELEZA
Původně byl sběr železa plá-

novaný na začátek dubna, ale bo-
hužel jsme i tuto akci museli kvůli 
koronaviru zrušit. Nakonec ale 
díky celkem rychlému uvolňová-
ní vládních opatření, jsme se na-
konec rozhodli, že sběr uděláme 
v náhradním termínu a to v sobo-

tu 22. května. Letos bylo železa opravdu požehnaně. 
Jde vidět, že trávit více času doma mělo pro mno-
hé z nás také něco do sebe. � Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří nás nějakým kouskem kovu 
obdarovali. 

OSTATNÍ
Jakmile se rozvolnila některá opatření v souvislos-

ti s pandemií COVID-19, rozhodli jsme se neporušit 
tradici a postavili jsme májku a to v sobotu 16. květ-
na na Střelnici. O 14 dní později jsme májku pokáce-
li, letos ovšem bez dětského dne a tradiční Májové 
veselice. Snad bude příští rok na konání těchto akcí 
přívětivější.

POZVÁNKY
Zveme všechny občany na  ukázku Dálkové do-

pravy vody na  trase Pošta-Střelnice, která se usku-
teční na Želechovickou pouť, a to v neděli 28. června 
od 14 hodin. Celkem se této akce zúčastní 8 jedno-
tek hasičů, tak neváhejte a přijďte se podívat.

Již teď také zveme všechny fanoušky požárního 
sportu na poslední soutěž letošního ročníku seriálu 
soutěží Grand Prix 8. okrsku, která se uskuteční v so-
botu 16. srpna od 16 hodin na Střelnici.

Michaela Gahurová, Petr Hrazdira

HASIČI ŽELECHOVICE
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Letošní jaro je jiné než ty předcho-
zí a doufám, že jiné než jara budou-
cí. Koronavirus ochromil rozjezd naší 
činnosti, kterou jsme si naplánovali 
a  odsouhlasili na  konci loňského 
roku na  Výroční valné hromadě. 
Na  jaro, kdy bývá pro sbor nejvíce 
práce, úklid areálu po  zimě, údržba 
techniky a  nácviky na  soutěže, tak 
tohle všechno nám bylo letos zapo-
vězeno. Ještě jsme stihli uspořádat 
dětský karneval a  maškarní zábavu 

a pak už nám nařízení vlády všechno 
zastavilo. Zrušila se okrsková soutěž, 
která měla být na Klečůvce, naše dět-
ská pohárová soutěž a taky se zrušilo 
okresní kolo v požárním sportu a jar-
ní část hry Plamen. I přes toto ome-
zení jsme po  pozvolném uvolňová-
ní začali svou činnost. Uklidili jsme 
areál výletiště, natřeli venkovní stoly 
a lavky. Podařilo se nám opravit dět-
skou stříkačku. Mladí hasiči pod ve-
dením Roberta Chmely a za pomoci 

asistentů začali trénovat. Vypadá to, 
že letos budeme mít opět družstvo 
starších i mladších žáků a zakladáme 
i přípravku. Prvním letošním testem 
pro naše žáky bude pohárová soutěž 
v  Želechovicích 20.6. I  Grand-prix 
bude letos ošizena o soutěž na Kle-
čůvce a  v  Ostratě. Tentokrát začne 
soutěží v  Lužkovicích 11.7. a  bude 
pokračovat v  Lípě 25.7. Věřím, že 
podzimní vlna koronaviru nepříjde 
a my budeme fungovat neomezeně 
celý zbytek roku.

Časta Zdeněk

HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
POŠTA V ŽELECHOVICÍCH

Naše obec byla již od  středověku centrem 
kulturního a  společenského života pro široké 
okolí. Základním kamenem byl vždy farní kos-
tel a  k  němu připadající škola pro místní děti. 
V pozdějších dobách se přidala i rozrůstající se 
síť drobných obchodů a  živností, rozmanitost 
místních spolků i  lékařské ordinace pro děti 
a dospělé. V dnešním článku se budeme věno-
vat další kapitole – želechovické poště, která 
slouží zdejšímu obyvatelstvu již téměř 130 let. 

Lidé měli odpradávna potřebu udržovat ko-
munikaci a být alespoň v písemném kontaktu se 
vzdálenějšími příbuznými a přáteli. Tato skuteč-
nost se prohloubila po zavedení povinné školní 
docházky a  zvýšení gramotnosti obyvatelstva. 
Po  celé zemi tak pomalu začalo přibývat sběr-
ných míst pro poštovní zásilky, kam je z menších 
obcí sváželi dopravci s koňskými povozy. Ze za-
čátku se jednalo o pověřené sedláky a vrchností 
placené posly, později o tzv. postiliony, kteří ze 
svých kozlíků za  jízdy vytrubovali po kraji, kte-
rým projížděli, známou písničku: „Jede, jede, 
poštovský panáček.“ I u nás byli místním obyva-
telstvem mnohdy netrpělivě vyhlíženi postilioni 
Dymáček či Kovář. Po polovině 19. století již byla 
sběrná místa zřízena a postupně přeměňována 
v plnohodnotné poštovní úřady také v nedale-
kém Zlíně, Vizovicích či Napajedlech. 

I naši předci začali pociťovat touhu mít v Že-
lechovicích svou vlastní poštu. Po  zdlouha-
vých jednáních, na  jejichž zdárném výsledku 
měli největší zásluhu především místní farář 
a  děkan Jan Vychodil, starosta František Bobál 
a  nadučitel Jan Halda, bylo konečně otevření 
poštovního úřadu povoleno v roce 1892. První 

poštmistrovou se stala matka hostinského a řez-
níka Vincencie Březíková. Po  dalších 33 let tak 
vykonávala dle pamětníků s nesmírnou důsled-
ností a  zároveň ochotou a  laskavostí práci, jež 
zahrnovala evidenci zásilek, vypisování adres, 
balení a odesílání korespondence i poradenství 
venkovskému obyvatelstvu, které si zvykalo 
na nové služby. Také možnost pravidelně si po-
řídit čerstvé noviny značně rozšířila mezi staro-
usedlíky povědomí o  dění ve  světě. Brzy navíc 
dopravu urychlila nově vybudovaná železnice, 
která kromě cestujících zajišťovala i  přepravu 
dopisů, tisku a balíků již od začátku nového sto-
letí.

Stále to však byly romantické časy staré poš-
ty, kdy pro celý obvod postačoval jeden pošťák. 
Takovým býval zlínský rodák Ignác Červinka. 
Na  toho s  laskavostí vzpomínal dobový tisk 
těmito slovy: „Přicházíval často se zpožděním 
a  způsobil tak hněv leckteré Mařenky, Anič-
ky nebo Boženky například v  Přílukách, které 
na  něho čekaly, aby maminka neviděla. Dával 
jim psaníčka s  radostnou poznámkou: „Mařen-
ko, psaníčko, to je od něho – neboj se, nic ne-
povím.“ Pro každou věděl nějakou lichotku a ne-
psal-li ten někdo vyvolený, pan Červinka měl 
vždycky v  zásobě slovíčko útěchy: „Mařenko, 
zítra – zítra jistě.“

Ke konci války byla na poště nepřetržitá i noč-
ní služba. 3.května 1945, den před osvobozením, 
přišli na  poštu němečtí spojaři s  úkolem zničit 
ručním granátem telefonní ústřednu. Poněvadž 
byli na útěku, neprojevovali již příliš mnoho hr-
dinství a spokojili se s přestřižením hlavního ka-
belu, který byl druhého dne spraven. 

Poštovní úřad zprvu sídlil v  malé místnosti 
domu pana Březíka. Tehdy měly Želechovice 
sotva 150 čísel popisných. Avšak s  rozrůstající 
se zástavbou a přibývajícím obyvatelstvem byla 
pošta přemístěna do novostavby téhož majite-
le. Po krátkou dobu za první republiky poslou-
žily úřadu i prostory domu Jindřicha Bednaříka 
č. p. 9.  K rozšíření o jednu místnost došlo v roce 
1958. V této době zde byla umístěna i  telefon-
ní centrála, dřevěný pult a  skleněná přepážka 
a  v  padesátých letech sem byla přemístěna 
i státní spořitelna. Vincencii Březíkovou mezi tím 
vystřídal nový poštmistr Alois Kratochvíl, rodák 
z Vizovic. V šedesátých letech se počet zaměst-
nanců vyšplhal kromě správce pošty na další tři 
úředníky a pět listonošů, kteří obstarávali zásilky 
nejen pro Želechovice, ale i pro Lípu, Lužkovice, 
Klečůvku a Hvozdnou.  Práce to byla velmi těžká. 
Pošťáci za svou službu nachodili tisíce kilometrů 
za každého počasí a ve všech ročních obdobích. 
Mnohdy se vraceli promočení nebo promrzlí 
na  kost, jindy se brodili po  Pasekách závějemi 
čerstvého sněhu či vyprahlí v  letním dusném 
počasí obcházeli dědiny doprovázeni všudypří-
tomnými psy. Odměna za tuto práci však nikdy 
nebyla příliš vysoká. Proto můžeme číst v obec-
ní kronice například tento zápis z roku 1945: „Za-
stupitelstvo odsouhlasilo zaměstnancům obce 
a  listonošům novoroční příspěvky jako lidem 
s velmi malým platem. Rovněž takové příspěv-
ky byly poskytnuty obecním chudým.“ Přesto 
mnozí toto dílo vykonávali s  láskou celý život. 
V  roce 1958 například po  více než 40 letech 
služby odešel na  zasloužilý odpočinek listonoš 
Adolf Pospíchal, jehož příjmení bylo symbolem 
snahy co nejdříve dopravit očekávanou zásilku 
ke svému adresátovi. 

 
V  70.letech se začalo uvažovat o  přemístění 

pošty do  budovy bývalé Orlovny a  Lidového 
domu.  Tyto prostory sloužily po válce jako sklad 
obilí a  oděvu. V  dalších letech zde sídlil také 
MNV, veterinární lékař Milič Jandl a později sem 
chodívali lidé do cukrárny i do kina. V roce 1976 
byla zahájena rekonstrukce budovy pro potřeby 
spojů. Došlo k úpravě vnitřních prostor, snížení 
objektu, výměně oken, výmalbě, modernizaci 
fasády a  zvelebení exteriéru pro lepší vzhled 
středu obce. Celková investice činila 2 miliony 
Kčs. Přestože opravy byly plánovány na 3 roky, 
prodloužily se práce zajišťované Okresním sta-
vebním podnikem Gottwaldov až do  března 
1981, kdy byla slavnostně nová pošta otevřena 
pro veřejnost. V  těchto prostorách sídlí úřad 
i  po  několika dalších změnách vnitřního uspo-
řádání až do dnešních dnů.

Pavel HURTA  

Použitá literatura:
MÜLLER, F.: Báje a  pověsti z  kraje mezi Starým 
a Novým Světlovem a z Vizovických hor, Atelier 
IM Luhačovice, 2004.
FILIPI, F.: Želechovice-můj domov. 1959
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Ludmila Hrazdirová 98 let

Anastazie Varaďová 93 let

Stanislav Žaludek 92 let

Ludmila Minaříková 91 let

Božena Machovská 91 let

František Hlavsa 90 let

Věra Vaculová 85 let

Jarmila Švrčková 85 let

Vlastimil Máčala 85 let

Jarmila Bartošová 85 let

Alena Láníková 85 let

Ludmila Mokrýšková 85 let

František Gargulák 85 let

Josef Jaška 80 let

Olga Gereková 80 let

Marie Otevřelová 80 let

Marta Strnadelová 80 let

Jarmila Březinová 80 let

Anna Motýlová 80 let

Jindřiška Hradilová 75 let

Anna Crhonková 75 let

Jiří Čechmánek 75 let

Petr Machula 75 let

Eduard Tyleček 75 let

Miroslava Ročková 70 let

Rudolf Sousedík 70 let

Miloslav Zapletal 70 let

Jiřina Špendlíková 70 let

Karel Brožek 70 let

Zdenka Sousedíková 70 let

Leopold Macík 70 let

Jaroslav Dostál 70 let

Marie Nejezchlebová 70 let

Ivo Gerža 70 let

Jaroslav Krajča 70 let

Helena Balajková 70 let

Ilona Černochová 70 let 

Karel Matůš 65 let

Ludmila Kořenková 65 let

Libor Pátek 65 let

Anastazie Havlová 65 let

Jiří Huňka 65 let

František Fiurášek 65 let

Bohumila Žižková 65 let

Jiří Vrátný 65 let

Jaroslav Mudrák 65 let

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI BŘEZEN - ČERVEN 2020

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

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

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

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

ŽÁDÁME OBČANY, 

ABY OD DOMŮ CHYSTALI TŘÍDĚNÝ ODPAD JENOM DO PLASTOVÝCH PYTLŮ, NECHYSTALI PLASTOVÝ 
ODPAD VOLNĚ (K LIKVIDACI TOHOTO ODPADU SLOUŽÍ SVOZOVÉ SOBOTY 4 X ZA ROK) A ROVNĚŽ 
TAKÉ NECHYSTALI OD DOMŮ BALÍKY S PAPÍREM, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JSOU BALÍKY 
ZNEHODNOCENY A TS ZLÍN NEMAJÍ POVINNOST TAKOVÉ BALÍKY SVÁŽET.

23ZPRAVODAJ 2020 02



PLACENÁ INZERCE

24 02 2020 ŽELECHOVICKÝ
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