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Vážení občané,

V posledních několika letech jsme svědky, jak 
naše společnost hrubne a lež se stává novou 
zbraní v prosazování zájmů určitých skupin lidí. 
Málokdo se dnes pozastaví nad tím, že v televizi 
nebo v novinách jsou často uváděny zjevné 
nepravdy či lži, které nejsou podloženy důkazy 
a mají jen za úkol vyvolat senzaci nebo naopak 
strach v těch, kteří tyto zprávy přijímají. Můžeme 
si vzpomenout třeba na prezidentské volby, které 
byly doprovázeny sérií pomluv a lží na adresu 
demokratických kandidátů. Aktuálně můžeme 
sledovat šíření dezinformací spojených s vývojem 
v Bělorusku nebo návštěvou Tchaj-wanu delegací 
vedenou předsedou Senátu České republiky.

Největším líhništěm lží a dezinformací je 
obvykle internet. Zde se může anonymně 
či přímo na dezinformačních serverech šířit 
nenávist a zášť bez ohledu na důsledky 
a hluboké jizvy, které ve společnosti zanechává. 
Speciální aktivitou jsou řetězové maily, které cílí 
především na seniory, v dnešní nepřehledné 
době nejzranitelnější skupinu obyvatel. Většinou 
jsou starší lidé zvyklí na autority i určitý řád 
a podvědomě věří psaným či tištěným zprávám 
více než ostatní skupiny. Zároveň si neumí tyto 
„zaručené zprávy“ řádně ověřit. Většinou se jedná 
o zprávy, jak Česká republika díky Evropské unii 
ztrácí svoji suverenitu, či jak někteří demokratičtí 
politici pracují na tom, aby naše země byla 
zaplavena muslimskými migranty. Sám jsem 
měl možnost takové zprávy číst a obratem jsem 
kontaktoval autory textů a zjistil jsem, že jejich 
jména byla zneužita pro nechutnou hru se 
strachem našich občanů. Nikdo z těch, kteří 

byli uvádění pod textem, s tímto neměl nic 
společného. Jen jim dezinformátoři zničili život, 
když si jejich totožnost vybrali pro věrohodnější 
šíření svých lží. Je to trestuhodný útok a zneužití 
našich spoluobčanů, kteří často ve své poctivosti 
nejsou schopni rozeznat zlý úmysl.

Cílem toho všeho je jediné, rozdělit naši 
společnost, postavit proti sobě generaci 
prarodičů a jejich dětí či vnuků, venkov proti 
městům, zaměstnance proti podnikatelům… 
Až budeme dostatečně oslabení, potom bude 
snazší naši zemi ovládnout. To nesmíme dopustit, 
proto doporučuji všem, kteří jsou schopni 
dezinformace odhalit, aby trpělivě vysvětlovali 
souvislosti těm, kteří to nedokážou. Čím více 
informovaní budeme, tím to budou mít vyslanci 
totalitních ideologií těžší a nakonec je právě 
díky jejich lžím snadno porazíme. Nezapomeňte, 
že pokud je něco založeno od začátku na lži 
a nenávisti, nemá to dlouhého trvání.

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

ČESKÁ POŠTA, S. P.  PROVOZOVNA 
ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU

OD 1. 10. 2020 BUDE OTEVŘENO:

Pondělí 11:00 - 12:00      13:00 - 18:00 hodin
Úterý 08:00 - 12:00      13:00 - 15:00 hodin
Středa 11:00 - 12:00      13:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek 08:00 - 12:00      13:00 - 15:00 hodin
Pátek 08:00 - 12:00      13:00 - 15:00 hodin
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevni-
cí přijalo na  svém 9.  veřejném zasedání dne 
24. 6. 2020 následující usnesení:

Usnesení 1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schválilo program 9. veřejného zase-
dání.
Usnesení 2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu 
Ing. Pavla Sýkoru a JUDr. Pavlu Paprčkovou a za-
pisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu 
o činnosti obecního úřadu od 8. veřejného za-
stupitelstva.
Usnesení 4.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo navržený 
způsob zajišťující odvádění a čištění odpadních 
vod v obci.
Usnesení 4.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření 
Dohody vlastníků kanalizací provozně souvi-
sejících mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. 
května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 
75158094 a Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s., tř. 
T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ 49454561.
Usnesení 4.3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření 
Smlouvy o  odvádění a  čištění odpadních vod 
a Smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Že-
lechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Že-
lechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a MORAV-
SKOU VODÁRENSKOU, a. s., Tovární 41, 772  11 
Olomouc, IČ 61859575.
Usnesení 5./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na  vědomí in-
formace ve věci záměru vybudování první Wal-
dorfské školy ve Zlínském kraji v obci Želecho-
vice nad Dřevnicí.
Usnesení 6.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí neschválilo zapraco-
vání pozemků p. č. 2390/2 a p. č. 2392 k. ú. Že-
lechovice nad Dřevnicí jako ploch pro bydlení 
specifi ckých forem do návrhu na změnu územ-
ního plánu.
Usnesení 6.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracová-
ní části pozemku p. č. 2451/1 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochu BX pro bydlení speci-
fi ckých forem do  návrhu na  změnu územního 
plánu.
Usnesení 6.3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracová-
ní pozemku p. č. 1312/31 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochu BI pro bydlení individuální 
do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.4./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracování 
pozemků p. č. 1162, p. č. 1166 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako ploch SO smíšených obyt-
ných do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.5./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracování 
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 ná-

vrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.6.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracová-
ní pozemku p.  č. 1180/1 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochy BI bydlení individuální 
do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.6.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí neschválilo zapraco-
vání pozemku p. č.1182/1 k. ú. Želechovice nad 
Dřevnicí jako plochy SO smíšené obytné do ná-
vrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.6.3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracování 
pozemků p.  č. 1175 Z*– plochy sídelní zeleně 
na  SO plochy smíšené obytné, část pozem-
ku 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 6.6.4./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí vzalo na  vědomí žá-
dost o změnu územního plánu 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 plo-
chy smíšené obytné.
Usnesení 6.7./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí neschválilo zapra-
cování pozemku p.  č. 1314/2 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochu BX pro bydlení speci-
fi ckých forem do  návrhu na  změnu územního 
plánu.
Usnesení 6.8./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracování 
pozemků p. č. 345/6 a p. č. 356 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochy BI pro bydlení indivi-
duální do návrhu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.9./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí neschválilo zapra-
cování 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 plo-
chy BX pro bydlení specifi ckých forem do návr-
hu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.10./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracová-
ní části pozemků p. č. 2334/1, p. č. 2335/3, p. č. 
2336/1 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí jako plo-
chy BX pro bydlení specifi ckých forem do návr-
hu na změnu územního plánu.
Usnesení 6.11./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapracování 
pozemku p. č. 1825 k. ú. Želechovice nad Dřev-
nicí jako plochy RI rodinné rekreace do návrhu 
územního plánu.
Usnesení 6.12.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo 
obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapra-
cování pozemků p.  č.  2002, p.  č. 2001/1, p.  č. 
2001/2, p. č. 2004/1 k. ú. Želechovice nad Dřev-
nicí jako VO plochy veřejné vybavenosti do ná-
vrhu územního plánu.
Usnesení 6.12.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo 
obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapra-
cování pozemku p. č.  1875/1 k. ú. Želechovice 
nad Dřevnicí jako plochy, které budou sloužit 
k  zemědělské činnosti - stanování do  návrhu 

územního plánu.
Usnesení 7./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo zapojení 
správního území obce Želechovice nad Dřevni-
cí do území působnosti MAS Luhačovské Zálesí 
na období 2021-2027. Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí pověřilo starostu k pod-
pisu schvalovacího protokolu.
Usnesení 8./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí schválilo záměr opravy 
mostu Z93, vypracování projektové dokumen-
tace a pověřilo radu obce výběrem dodavatel.
Usnesení 9./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Že-
lechovice nad Dřevnicí schválilo záměr 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 Že-
lechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001.
Usnesení 10./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo Zásady pro 
poskytování darů při příležitosti Vítání nově na-
rozených občánků obce, zásady tvoří přílohu 
zápisu č. 7.
Usnesení 11./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo Pravidla pro 
poskytování úhrady nákladů na přímé napojení 
vodovodní přípojky odběratele na  vodovod-
ní řad nebo kanalizační přípojky na kanalizaci, 
pravidla tvoří přílohu zápisu č. 8.
Usnesení 12./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí projednalo a  vzalo 
na vědomí zprávu kontrolního výboru o prove-
dené kontrole dne 18. 5. 2020 obce Želechovice 
nad Dřevnicí, zpráva tvoří přílohu zápisu č. 9. 
Usnesení 13./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí projednalo a  vzalo 
na vědomí seznam možných ohrožení na katas-
tru obce Želechovice nad Dřevnicí, dle přílohy 
zápisu č. 10.
Usnesení 14./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr po-
řízení lesního hospodářského plánu na období 
2021-2031 a pověřilo starostu obce uzavřením 
Smlouvy o dílo s ing. Pavlem Viačkou, Červenka 
1588, 755 01 Vsetín, IČ 65891121 za cenu dle ce-
nové nabídky, ta tvoří přílohu zápisu č. 11.
Usnesení 15./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové 
opatření č. 3/2020 dle přílohy č. 12 tohoto zá-
pisu.

Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevni-
cí přijalo na svém 10. veřejném zasedání dne 
22. 7. 2020 následující usnesení:

Usnesení 1./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů schválilo program 10. veřejného 
zasedání.
Usnesení 2./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zá-
pisu Jitka Chytilovou a Václava Garguláka a za-
pisovatelem Jitku Kláskovou.
Usnesení 3.1./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí projednalo veškeré 
doklady předložené v rámci procesu schvalová-
ní účetní závěrky obce Želechovice nad Dřevni-
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala 
na svém 40. zasedání dne 24. 6. 2020 násle-
dující usnesení:

Usnesení  1./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb., o  obcích schválila program 40. 
schůze.
Usnesení 2.1./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí povolila Základní škole a Ma-
teřské škole Želechovice nad Dřevnicí, p. o. čer-
pání z investičního fondu ve výši cca 1 264 273, 
69 Kč, dle přílohy zápisu č. 2. 
Usnesení  2.2./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila odměnu ředitelce 
Základní školy a  Mateřské školy Želechovice 
nad Dřevnicí, p. o., dle přílohy zápisu č. 3.
Usnesení 3./40RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí vzala na vědomí další cenové 
nabídky na opravy místních komunikací.
Usnesení 4./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemku p. č. 131 
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Že-
lechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763  11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako 
vlastníkem pozemku a BUDOVATEL, stav. Byto-
vé družstvo Bří Jaroňků 4079, Zlín 762 33 jako 
stavebníkem vodovodní přípojky k bytovému 
domu čp. 531 na pozemku p. č. 127 k. ú. Žele-
chovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 5./40RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválila poskytnutí fi nanční-
ho daru Římskokatolické farnosti Želechovice 
nad Dřevnicí, 4. května 66, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, IČ 48471739 ve  výši 40  000 Kč 
na obnovu kamenného kříže na hřbitově.
Usnesení 6.1./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu 
Vizovice, z. s. poskytnutí dotace a  zároveň 
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a Cen-
trem pro rodinu Vizovice. z. s., Palackého nám. 
365, 763  12 Vizovice, IČ 22856919 na  jedno-
rázovou akci "Příměstské aktivity Želechovice 
I.", toto se bude konat v termínu od 20. - 24. 7. 
2020 ve výši 5 000 Kč. 
Usnesení 6.2./40RO/2020: Rada obce Želecho-

vice nad Dřevnicí schválila Centru pro rodinu 
Vizovice, z. s. poskytnutí dotace a  zároveň 
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a Centrem pro rodinu Vizovice. z. s., Palackého 
nám. 365, 763 12 Vizovice, IČ 22856919 na jed-
norázovou akci "Příměstské aktivity Želechovi-
ce II.", toto se bude konat v termínu od 17. – 21. 
8. 2020 ve výši 5 000 Kč. 
Usnesení 7.1./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila Školnímu sportov-
nímu 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 sportov-
ním klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 
4. května 336, 763  11 Želechovice nad Dřev-
nicí, IČ 72553251 na  pořádání jednorázové 
akce pobytový tábor – „Cestou necestou, Tesák 
Rajnochovice“, na  horské chatě Slovan Tesák, 
termín akce 7.7. – 11. 7. 2020, ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 7.2./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila Školnímu sportov-
nímu 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 sportov-
ním klubem při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, 
4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, IČ 72553251 na pořádání jednorázové akce 
letní příměstský tábor – zaměřený na cyklotu-
ristiku, termín akce 17. 8. – 21. 8. 2020, ve výši 
5 000 Kč.
Usnesení 8.1./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace 
Základní škole a  Mateřské škole Želechovice 
nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci a zároveň 
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a Základní školou a Mateřskou školou Želecho-
vice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizací ul. 
4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, IČ 72038519 na pořádání jednorázové akce 
„Příměstský tábor I. - Po stopách Keltů “, termín 
konání akce 13. 7. – 17. 7. 2020 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení 8.2./40RO/2020: Rada obce Želecho-

vice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace 
Základní škole a  Mateřské škole Želechovice 
nad Dřevnicí, příspěvkové organizaci a zároveň 
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a Základní školou a Mateřskou školou Želecho-
vice nad Dřevnicí, příspěvkovou organizací ul. 
4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevni-
cí, IČ 72038519 na pořádání jednorázové akce 
„Příměstský tábor II. - Po stopách Keltů“, termín 
konání akce 10. 8. – 14. 8. 2020 ve výši 5 000 Kč.
Usnesení  9./40RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválila poskytnutí fi nanční-
ho daru Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
o. p. s. Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČ 25909614 
ve výši 5 000 Kč.
Usnesení  10./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednala a  vzala na  vě-
domí žádost o  zábor veřejného prostranství 
v obci Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení  11./40RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednala technický stav 
světelné křižovatky v obci.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala 
na svém 41. zasedání dne 22. 7. 2020 násle-
dující usnesení:

Usnesení  1./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb., o  obcích schválila program 41. 
schůze.
Usnesení 2./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednala cenovou nabíd-
ku na  opravu hasičské cisterny CAS K25 LIAZ 
101.860 a schválila objednávku u THT Polička, 
s. r. o., Starohradská 316, 572  01 Polička, IČ 
46508147 za cenu 115 210 Kč bez DPH.
Usnesení 3./41RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku 
a  schválila objednávku na  odstranění staré 
střechy pekárny čp. 6 na ulici Přílucká u Jiřího 
Vajďáka, autodoprava a  zemní práce, Trnava 
349, IČ 6974211 za cenu 89 500 Kč bez DPH. 
Usnesení 4./41RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválila soutěžní podmínky 
architektonicko/urbanistické soutěže o  návrh 
„Želechovice nad Dřevnicí – úpravy části cen-

cí k 31. 12. 2019, které tvoří přílohu zápisu č. 3 
a na základě těchto podkladů rozhodlo o tom, 
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi nanční 
situace obce Želechovice nad Dřevnicí a účetní 
závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 schválilo.
Usnesení 3.2./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo převedení 
kladného výsledku hospodaření za  rok 2019 
na účet „Výsledky hospodaření předcházejících 
účetních období“.
Usnesení 3.3./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo předložený 
závěrečný účet obce Želechovice nad Dřevnicí 
za rok 2019 včetně všech jeho příloh (závěreč-
ný účet a  jeho přílohy tvoří přílohu zápisu č. 3 

a  souhlasí s  celoročním hospodařením roku 
2019 a to bez výhrad.
Usnesení 4./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo 2. úpravu zá-
vazných ukazatelů rozpočtu obce pro rok 2020. 
Poskytnutí provozního příspěvku Základní ško-
le a  Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, 
p.  o. ve  výši 30  000 Kč pro fi nancování výdajů 
souvisejících s realizací studia pro vedení školy 
– jedná se o platbu pro druhý rok studia, dokon-
čení studia.
Usnesení 5./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření 
Smlouvy o návratné fi nanční výpomoci ve výši 
1.418.270 Kč a  to ve  dvou splátkách: 1. Splátka 
ve výši 570.000 Kč bude poskytnuta k 27. 8. 2020, 

2. splátka ve  výši 848.270 Kč bude poskytnuta 
k  28. 2. 2021 mezi obcí Želechovice nad Dřev-
nicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřev-
nicí, IČ 75158094 a Základní školou a Mateřskou 
školou Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková 
organizace, se sídlem 4. května 336, PSČ 76311, 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 72038519. Škola 
se zavázala poskytnutou fi nanční částku použít 
výhradně na  úhradu nákladů spojených s  pro-
jektem „Modernizace odborné učebny ZŠ Žele-
chovice nad Dřevnicí“ a  zavázala se obci vrátit 
fi nanční výpomoc jednorázově, či ve splátkách 
a to nejpozději do 28. 2. 2022.
Usnesení 6./10ZO/2020: Zastupitelstvo obce 
Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové 
opatření č. 4 / 2020 dle přílohy č. 6 zápisu.
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tra obce, SON“, které byly projednány a odsou-
hlaseny na  ustavující schůzi poroty dne 2. 7. 
2020, podmínky tvoří přílohu zápisu č. 4.
Usnesení 5./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku p. č. 2268 o výměře cca 
920 m2, trvalý travní porost, a části pozemku 
p.  č. 2269/1 o  výměře cca 80 m2, trvalý trav-
ní porost vše se nachází v katastrálním území 
obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 
10001.
Usnesení 6./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlou-
vy o  právu provést stavbu na  pozemku p.  č. 
711/1 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako 
vlastníkem pozemku a  xxx, jako stavebníkem 
stavby „Rekonstrukce a  přístavba RD čp. 3, 
Želechovice nad Dřevnicí“ na  pozemku p.  č. 
708 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, za  úplatu 
ve výši 500 Kč.
Usnesení 7./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlou-
vy o  právu provést stavbu na  pozemku p.  č. 
457/2, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí 
Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako 
vlastníkem pozemku a xxx xxx, jako stavební-
ky vodovodní a kanalizační přípojky k novému 
rodinnému domu na pozemku p. č. 457/18 k. 
ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 
500 Kč.
Usnesení 8./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila úhradu nákladů 
na dopravu ve výši do 15 000 Kč pro členy Míst-
ní skupiny Českého červeného kříže a  členy 
Klub seniorů Paseky Želechovice nad Dřevnicí 
z  rozpočtu obce – v  souvislosti se zájezdem 
do Brna a okolí, který se uskuteční 22. 9. 2020.
Usnesení 9./41RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí vzala na vědomí žádost o po-

skytnutí fi nanční výpomoci Domu sociálních 
služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32 Ná-
vojná, IČ 70850852. 
Usnesení  10./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila vydání souhlasu 
s  realizací projektu OPŽP – výzva 122. – Pre-
vence vzniku odpadu. Název projektu: „Půj-
čovna nádobí – Želechovice nad Dřevnicí“  
pro žadatele xxx xxx, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí.
Usnesení 11./41RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku 
a schválila pořízení zametače ZCH 1250 s hyd-
raulickým natáčením k univerzálnímu traktoru 
KIOTI CK 2810 u AGRO SMETANA s. r. o., Zlín-
ská 703, 763 12 Vizovice, IČ 27725472, za cenu 
75 600 Kč bez DPH.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala 
na svém 42. zasedání dne 3. 8. 2020 následu-
jící usnesení:

Usnesení  1./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb., o  obcích schválila program 75. 
schůze.
Usnesení 2./42RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí projednala cenovou nabídku 
a  schválila objednávku administrace výbě-
rového řízení na  dodavatele veřejné zakázky 
„Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice 
nad Dřevnicí“ u Ivana Černého, Sokolská 3927, 
760 01 Zlín, IĆ 87650703 za cenu 25 000 Kč. 
Usnesení  3.1./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila zrušení usnesení č. 
3.2./38RO/2020 ze dne 12. 6. 2020.
Usnesení  3.2./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 
1030052248/003 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 1185/2, 
p. č. 1183/2 a p. č. 1185/1 v k. ú. Želechovice 

nad Dřevnící, 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./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí projednala návrh Smlouvy 
nebytových prostor v  budově Podřevnická  
čp. 405 a  neschválila návrh Smlouvy předlo-
žený Spolkem pro Waldorfskou školu ve Zlíně 
a okolí.
Usnesení  5./42RO/2020: Rada obce Želechovi-
ce nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy č.: 
OT-014330054091/001 o zřízení věcného bře-
mene na  pozemcích p.  č. 2300/1, 2333/7 v  k. 
ú. Želechovice nad Dřevnící, pro stavbu „Žele-
chovice, p. Hanzlík, kabelové vedení NN“ mezi 
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 
a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ 28085400.
Usnesení  6./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy 
o  převodu investorství a  o  změně staveb-
níka mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. 
května 68, 763  11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 75158094 a  Základní školou a  Mateřskou 
školou Želechovice nad Dřevnicí, p.  o., ul. 4. 
května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 72038519, smlouva tvoří přílohu zápisu č. 6.
Usnesení  7./42RO/2020: Rada obce Želecho-
vice nad Dřevnicí schválila poskytnutí dotace 
a  zároveň schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 
IČ 75158094 a  SDH Želechovice nad Dřevni-
cí, Podřevnická 405, 763  11 Želechovice nad 
Dřevnicí IČ 65792394 na pořádání jednorázové 
akce "Soutěž v  požárním sportu s  večerní zá-
bavou", datum konání akce 15. 8. 2020 ve výši 
6 000 Kč.

Vážení občané,
určitě většina z Vás již zaznamenala /želechovic-

ký zpravodaj č.2/2020/, že se v  zásadě mění pro-
vozování kanalizace v naší obci. Obec Želechovice 
nad Dřevnicí uzavřela s VaK Zlín, a. s. od července 
2020 provozní smlouvy a stala se provozovatelem 
velké části kanalizace a bude sama vybírat stočné 
od napojených uživatelů. To např. umožní vytvářet 
fi nanční rezervy na opravy a spolufi nancování ob-
novy a rozvoje za využití dotací.

Smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod 
do  obecní kanalizace, které byly uzavřeny mezi 
Moravskou Vodárenskou, a.s. nebo společností 

VaK Zlín, a. s. a  občany/podnikateli byly ke  dni 
30.6.2020 ukončeny prostřednictvím zaslaných 
výpovědí. Tato změna se tedy nebude týkat při-
pojení některých nemovitostí v  ulici Osvobození, 
Podřevnická, Papírenská a 4. května, které jsou na-
pojeny přímo na kanalizaci VaK Zlín, a. s. a Morav-
ské vodárenské, a. s. Tyto smlouvy zůstávají nadále 
v platnosti.

Společnost Moravská Vodárenská, a. s. bohužel 
určitým nedopatřením odeslala výpovědi i  ob-
čanům, kterých se změna netýká a  kteří zůstáva-
jí nadále napojeny přes kanalizaci VaK Zlín, a. s. 
a  Moravské vodárenské a. s. Nicméně společnost 
poslala omluvné dopisy, ve  kterých svou chybu 
vysvětlila.

Domácnostem a  organizacím, kterých se změna 
týká, budou v průběhu měsíce září doručeny dvě vy-
hotovení nové Smlouvy o odvádění odpadních (v pří-
padě podnikatelských subjektů i  srážkových) vod 
s  obcí Želechovice nad Dřevnicí. Zároveň se smlou-
vami bude zaslán i průvodní dopis popisující návod 
na  vyplnění smluv a  souhlas s  předáváním údajů 
o množství odebrané vody od společnosti Moravská 
Vodárenská, a. s. pro potřeby vyúčtování stočného.

Dokumenty (1 x Smlouvu i Souhlas) je potřeba 
podepsat a  odevzdat na  OÚ v  Želechovicích nad 
Dřevnicí osobně nebo vhozením do  schránky 
na  budově obecního úřadu. Dále je možno kon-
taktovat referentky OÚ Želechovice nad Dřevnicí 
na tel.: 775 569 118, které Vám poradí v případě ja-
kýchkoliv nejasností s vyplněním dokumentů (jed-
ná se především o informace, jaký zdroj pitné vody 
domácnost nebo podnikatelský subjekt využívá).

Vzhledem k  tomu, že se stočné vybírá formou 
záloh, se Vás občanů změna při vyúčtování nijak 
nedotkne. V  případě, kdyby došlo k  přeplatku 
u  společnosti Moravská Vodárenská, a.s., byl by 
Vám v  ročním vyúčtování přeplatek vrácen. Cena 
za stočné pro uživatele napojené na obecní kanali-
zaci zůstává stejná.

Jsme si vědomi, že se jedná o  komplikovaný 
proces, proto se předem omlouváme občanům 
za  případné vzniklé nedorozumění nebo nedo-
patření. Nicméně, jakmile se systém nastaví, bude 
běžet tak jak jste byli doposud zvyklí.

Michal Špendlík, starosta

ZMĚNA PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI   II
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Ano, budova 
základní školy 
v Želechovicích se 
díky novému vý-
tahu stává školou 
přístupnou dětem 
i občanům s těles-
ným postižením. 
Po mateřské škole, 
která se přesunula 
ze staré budovy 
u Dřevnice, je tedy 
zajištěn bezba-
riérový přístup 
do  obou částí bu-
dovy školy. 

Montáži výtahu 
však předcházela 
celá řada úprav. 
Především šlo 
o  přesun stávající 
hlavní rozvodny el. 
energie do  jiných 
míst. Dále se mu-
sela provést řada 
stavebních úprav, 
aby bylo mož-
no začít s  vlastní 
montáží výtahu.

 

Této činnosti se 
ujala na  základě 
výběrového řízení 

fi rma  Vymyslický - Vý-
tahy spol. s  r.o., která 
se pustila do  práce 
hned počátkem prázd-
nin.

Jedná se o kovovou 
konstrukci opláštěnou 
skleněným obložením. 
Strojovna výtahu je 
umístěna v  suterénu, 
což umožňuje do  bu-
doucna prodlouže-
ní dráhy výtahu až 
do  půdních prostor, 
kde se časem uvažuje 
s půdní vestavbou. Vý-
tah v tomto provedení 
má moderní design 
a  bude sloužit nejen 
pro bezbariérovou 
přepravu imobilních 
osob, ale také usnad-
ní všem pracovníkům 
přesuny pomůcek, 
materiálů a  čistících 
strojů do všech podla-
ží školy.

Pro imobilní osoby 
bylo v prostorách ško-
ly zřízeno taktéž nové, 
hezké sociální zařízení, 
které je umístěno před 
vstupem do  jídelny. 
Zařízení splňuje pře-
depsané parametry 

pro všechny osoby s tělesným postižením.
V  příštím období čekají školu další změny. 

Především to bude rekonstrukce tělocvičny a so-
ciálního zázemí a šaten pro tělocvik a sportovce 
v suterénu budovy, na kterou jsme získali dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj.

Doufám, že nové investice zvýší úroveň i pres-
tiž naší školy.

Vlastislav Švrček, místostarosta obce

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE STALA BEZBARIÉROVOU
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„NETRADIČNÍ“ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ OBCE

Každý půlrok ožívá budova želechovického obecního úřadu ruchem, spojeným se slavnostní událostí, kterou je přivítání nově narozených dětí mezi občany obce 
Želechovice nad Dřevnicí. Celá sobotní slavnost má svá pravidla a přesný postup. Nejdříve jsou rodiče vítaných dětí usazeni do prostor obřadní místnosti. Krátce 
po zahájení nastoupí před publikum skupinka naparáděných dětí ze Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, aby prezentovala svoje hudební 
vystoupení. Děti se pod vedením přítomné paní učitelky vždy snaží o co nejlepší výsledek.  Pásmo písniček a říkadel doplňuje svým spolehlivým klavírním 
doprovodem učitelka ZUŠ a dokonce zazní i fl étna a cimbál. Následuje slavnostní projev starosty obce a podpis rodičů do pamětní knihy obce. Maminky obdrží 
fi nanční dar ve výši 5 000 Kč s kytičkou a drobným dárkem pro miminko. Po ukončení obřadu dojde na fotografování miminek v kolébce. Tuto dlouholetou tradiční 
akci v naší obci letos bohužel zastavil koronavir COVID-19.  V měsíci červenci jsme pozvali rodiče na „netradiční“ přivítaní celkem devíti nově narozených dětí. Došlo 
pouze k předání fi nančního daru, podpisu pamětního listu a malého fotografování bez slavnostního obřadu.  I když letošní situace není příznivá pro pořádání 
tradičního vítání občánků, plánujeme na konec října slavnostní obřad /pokud to situace dovolí/. O tom budeme rodiče narozených dětí včas informovat. Myslíme si, 
že je potřeba si užívat radostných chvilek, mezi které patří i slavnostní přivítání nových občánků Želechovice nad Dřevnicí. Se zveřejněním fotografi í na webových 
stránkách obce a ve zpravodaji souhlasili rodiče dětí – Kláry Matůšové, Aleše Jirátka, Adama Michalíka, Jaroslav Nováka, Lukáše Sedláře a Richarda Stančíka.

Adam Michalík s rodiči

Richard Stančík s maminkou

Klára Matůšová s rodiči

Lukáš Sedlář s rodiči

Aleš Jirátko s rodiči

Jaroslav Novák s maminkou a sestrou
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CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE 
– PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ČERVENEC, SRPEN

Co v  letošním roce nebylo poznamená-
no nenadálou situací? Možná tak přihlášky 
na  příměstské tábory pořádaných Centrem 
pro rodinu Vizovice v sokolovně v Želecho-
vicích nad Dřevnicí. Jejich další příprava již 
však byla rozhodně jiná, než v minulých le-
tech. Už nejistotou, zda tábory budou moci 
proběhnout. Tyto obavy se naštěstí nenapl-
nily a  tak pro nás nebyl problém přijmout 
doporučení, abychom necestovali MHD 
a nenavštěvovali akce a místa s vyšším pohy-
bem osob. Pro oba turnusy jsme tak připravi-
li celotáborové hry, do kterých jsme zařadili 
nejrůznější návštěvy.

První, červencový turnus byl ve  znamení 
olympijského sportu. Děti se ocitly v  olym-
pijské vesnici jako reprezentanti svých zemí 
v  novém olympijském sportu. O  jaký sport 
se jedná se ovšem dozvěděli až v pátek, kdy 
stanuli na startu Spartan Race.

V  pondělí se po  vzájemném seznámení se, 
jmenování členy a  složení slibu sportovce 

(a  jeho stvrzení otiskem palce) se děti mohly 
inspirovat u psích sportovců. Alžběta Blahová 
a Ludmila Marcoňová se svými psími parťáky 
Borůvkou, Maggie a  Matym nám předvedly 
ukázku z Agility a  jak to vypadá na závodech 
v tomto krásném sportu. Později odpoledne se 
děti dounavily běhací seznamovačkou s čísly.

V úterý bylo hned po ránu vidět, kdo z dětí 
nemá tak úplně čisté svědomí a  překvapila 
ho naše další návštěva: vrchní pra-
porčík Mgr. Barbora Šonová v unifor-
mě Městské policie Zlín. S  dětmi si 
povídala o své práci, ale i o sportech, 
kterým se věnuje (lední hokej a plavá-
ní) a na závěr připravila děti na další 
program důkladnou rozcvičkou. Če-
kala je totiž kvalifi kace a tak děti sou-
těžili v hodu a skoku do dálky, střílely 
z luku a maxi praku a běhaly na čas.

Ve středu jsme byli hosty u "pasec-
kých" hasičů, kteří nám propůjčili Are-
ál výletiště na Pasekách, který všichni 

známe pod názvem "Rumovka". O  bohatý 
program se postaral místní dobrovolný hasič 
Robert Chmela, který připravil stezku lesem 
plnou úkolů. Nechybělo střílení ze vzdu-
chovky, lanový žebřík, slalom či skok přes 
překážky. Následně jsme byli svědky ukázky 
hasičského útoku mladých hasičů, kteří měli 
možnost se předvést před svými kamarády 
z tábora.

Následně jsme si opekli špekáčky a ugrilo-
vali hermelín. Poté následovala cesta zpátky 
do Želechovic.

Jelikož jsme nechtěli podcenit přípravu 
na  do  té chvíle stále tajemstvím opřede-
ný páteční závod, vrhli jsme se ve  čtvrtek 
na  společný crossfi tový trénink, který zahr-
noval od  techniky vzpírání až po  pořádnou 
hecovačku v  podobě fi nálního workoutu 
na čas. Připravovali jsme se nejen fyzicky, ale 
protože olympiáda potřebuje i své sportovní 
reportéry, bylo zapotřebí hodně papíru a tak 
děti měly možnost zkusit si ruční papír vyro-
bit. K práci reportéra samozřejmě patří i zdat-
nost ve fotografování, v této dovednosti děti 
zdokonalila ve svém workshopu Tereza Dráb-
ková. Děti se vystřídaly v roli fotografů i mo-
delů, odnesly si vlastní fotografi i a  nejlepší 
autoři fotografi í i poukazy na rodinné focení.

V  pátek nás už tedy čekal samotný závod 
Spartan race. Děti musely projevit nejen zdat-
nost, odvahu a odhodlání, ale také schopnost 
spolupráce. Úspěšné absolvování závodu 
jsme pak všichni oslavili oblíbeným menu 
z Nepálské restaurace a koupáním u Sedláčků.

Při srpnovém turnuse děti skočily rovnýma 
nohama přímo do středověku. Každý prožitý 
den zaznamenávali na společné štíty. V pon-
dělí po seznámení se a rozdělení do čtyř rodů: 
Mušketýři, Rod modré krve, Rod krvavých 
mečů a  Napajedla se musely postarat o  to 
nejdůležitější - potravu. Protože pokud se 
ocitnete ve středověku, bez známosti a záze-
mí rodiny, nejste nic, než žebráci a i o stravu 
musíte doslova bojovat. I toto zvládli všichni 
se ctí, ale přesto se v úterý pokusily uživit se 
jinak - jako kejklíři. Přijeli k nám totiž bubení-
ci z organizace Rytmus pro Život s hromadou 
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Djembe bubnů a  nejrůznějších chrastítek, 
žab a  podobných nástrojů. Omlouváme se 
všem místním, kterým jsme vyrušili klidné 
dopoledne, ale i tímto “rachotem” se děti učí - 
souhře, dobrému poslouchání ostatních oko-
lo sebe i schopnosti se vyjádřit i sám za sebe. 
Děkujeme Radkovi i Lukáši za “výlet” do světa 
bubnů. Odpoledne se pak děti staly učni stře-
dověkých řemesel - mýdlaři, písaři, mečíři, 
šperkaři, kovotepci, tkalci či lesníky - za svůj 
um získaly nejen výuční list, ale také stříbrňá-
ky, které mohly utratit za dobový účes, píseň 
na přání, masáž, pohoupání a akrobacii v šát-
ku, nebo dobrotu.

 
Středa byla pak ve  znamení jiného povo-

lání - felčara, ovsem toho velmi současného. 
Zdravotnice Lenka a  Maruška z  organizace 
První pomoc Nanečisto dětem ukázaly, že 

poskytnout dobře první po-
moc může být vlastně velmi 
snadné a zvládnou to klidně 
i ti nejmenší - zkuste se jich 
zeptat.

Ve čtvrtek jsme se poku-
sili o  rozšíření našeho úze-
mí, vydali jsme se přes mys-
liveckou chatu a Jaroslavice 
na  Milenovu, až jsme došli 
k  tábořišti U  Amundsena. 
Děkujeme panu Slávku 
Ušelovi za  laskavý souhlas 
s využitím tohoto krásného 
lesního místa. Po túře jsme 

byli dobře unaveni a  tak se po  špekáčcích, 
sýrech i kupě zeleniny jen zaprášilo. Posilně-
ni jsme si zahráli hru Osadníci z  Želechovic 
a  vystavili zde vesnice i  města. Tolik práce 
vysvětluje, proč jsme byli zpět až té-
měř úderem čtvrté hodiny.

Pátek měl být prostým plněním 
rytířských zkoušek, byla pro nás 
ale přichystána zkouška daleko 
větší - někdo unesl jednu z  našich 
vedoucích - Teju. Únosci v zašifrova-
ném dopise požadovali od každého 
týmu 10 stříbrných - právě tolik, co 
si děti mohly vydělat plněním zkou-
šek - boji s mořskou příšerou, střel-
bou na cíl, vytrvalostí a odvahou sjet 
lanovku, nebo strčit ruku do kbelíku 

s  velmi pochybným obsahem. Představte 
si, nejtěžší rytířskou zkoušku zvládli všichni 
- možná to některého z nich napadlo, ale ni-
kdo nevyslovil, že by si vydělané stříbrňáky 
chtěl ponechat pro sebe a bylo pro děti sa-
mozřejmé je odevzdat k osvobození Teji. To 
se podařilo a mohli jsme na závěr vše oslavit 
obědem z  Dálného východu - Nepálské re-
staurace a koupáním u Sedláčků.

Děkujeme obecnímu úřadu Želechovice 
nad Dřevnicí za  fi nanční podporu příměst-
ských táborů, místnímu Tj Sokol za možnost 
využívat sokolovnu, všem laskavým návště-
vám za obohacení programu, rodičům za dů-
věru a všem dětem za zapojení se do her.

Hana Puype, Tereza Sedláčková, Lucie Sed-
láčková, Nikola Polášková, Petra Navrátilová 

a Vojtěch Škabraha
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PUCHÝŘE, BLÍŽ K VÍŘE
Po  delší době (způsobené především přeru-

šením různých aktivit známým koronavirem) Vás 
opět zdravíme a  přinášíme nejčerstvější zprávy 
z  Želechovického kostela. Jak možná víte, už 
šestým rokem o  prázdninách podnikáme farní 
tábor. Jedny prázdniny jsme se ocitli v  Narnii, 
jiné v  Bradavicích. V  Zubří jsme šli po  stopách 
života současného papeže Benedikta, v Bratřejo-
vě jsme Bilbovi pomáhali porazit draka Šmaka, 
ve Strání jsme zachraňovali svět před apokalyp-
sou a  naposledy jsme bojovali po  boku slavné 
Jany z Arku. 

 
Není žádným překvapením, že letos je všech-

no jinak. Proto se větší část mlaďochů z řad na-
šich táborníků rozhodla vyrazit na pouť na Hos-
týn. Pěšky. Někteří si předem pořídili puchýře, 
jiným puchýře vznikly až po cestě. Každopádně 
jsme nechtěli jít jen tak. Chtěli jsme se dostat 
na hloubku. Využít toho, že se tak dobře a dlou-
ho známe a popovídat si o otázkách života a smr-
ti. Chtěli jsme trochu víc objevit, kým skutečně 
jsme, protože ve  školním roce plném shonu, 
kroužků a  učení se do  hloubky moc přemýš-
let nedá. Zato na  pouti, kde člověk vypne svůj 
mobil, zapomene na ostatní zběsilosti všedních 
dnů a jenom jde, na takové pouti může na sebe 
i  na  svůj život začít nahlížet docela nově. Proto 
jsme podnikali netradiční aktivity, kladli si zálud-
né otázky a záměrně se vzdávali pohodlí. Třeba 
tím, že jsme ve Vlčkové spali pod širým nebem, 
nebo tím, že jsme šli druhou půlku pouti bosí. 
Každý z nás měl svůj vlastní deníček, kam si mohl 
zapisovat vtipné hlášky ostatních, nebo myš-

lenky, které jsme sami 
či s  druhými objevili. 
Například myšlenky 
o  tom, kde se teď asi 
na  našem putování ži-
votem nacházíme, jaké 
dobré nebo špatné 
vlastnosti máme a  jak 
s  tím chceme pracovat, 
nebo o tom, že poslou-
chat své srdce je při 
vybírání povolání veli-
ce důležité. Jak moc se 
to objevování podařilo 
nebo ne, necháváme 
na každém účastníkovi. 
Děkujeme vedoucím 
Helence a  Zdeňkovi, 
našemu dopravnímu 
týmu Hurtů a  Balajků, 
všem zapojeným a těm, 
co nás podpořili a  nej-
víc Nikči Balajkové - 
hlavní organizátorce!

Marta Sýkorová 
a spol.

P.S.: Důležitým ozná-
mením je, že - pokud 
všechno půjde tak, jak 
má - budeme zase třetí 
neděli v  říjnu pořádat 
misijní jarmark! Pište si 
18. říjen do kalendáře :)

SCHOLA
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Tančíte rádi, baví vás angličtina a tvo-
ření?

Příměstský tábor s  tancem, pohy-
bem, angličtinou a  první pomocí pro-
běhl na  sokolovně v  Želechovicích 
v termínu 27. – 31. 7. 2020. 

Organizátorem byl Flash Club ve spo-
lupráci s ČČK Želechovice nad Dřevnicí. 
Počasí nám opravdu přálo, užili jsme 
si aktivity na  sokolce a  hlavně venku 
formou hry, zábavy, hudby i  tvoření 
obrázků z  písku. Pavlína Novotná nás 
přišla naučit první pomoc a  Charles 
Burton s  námi tančil a  zahráli jsme si 
i  Bingo v  angličtině. Obědvali jsme 
ve  škole a  v  pátek jsme si dali pizzu 
v Luhačovicích, kam naše parta vyrazi-
la na celodenní výlet. Na závěr tábora 
jsme předali diplomy, opekli špekáčky 
a  těšíme se na  příští rok. Děkuji všem 
milým lidem, kteří mi pomohli při orga-
nizaci tábora a přeji všem lepší dny bez 
omezování radosti, pohybu a tvoření. 

V  případě zájmu o  nový taneční 
kroužek v  Želechovicích i  angličtinu 
Flash Club získáte informace na  tel. 
737 671 795, fb Helena Hurtová Luha-
čovice

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TANCEM A ANGLIČTINOU
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Na  úvod chci Vás pozdravit a  napsat pár řádků 
do zářijového zpravodaje, který je jakousi prodlou-
ženou informační rukou mezi lidmi.

Léto u  nás na  ranči bylo pod taktovkou táborů, 
které jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. 

Tábory proběhly jak měly, nicméně s menším po-
čtem dětí. … je nás hodně, co se bojíme Covidu ale 

nám to nijak nevadilo.
Největší atrakci pro děti byly koťátka a letos i ště-

ňátka, /zvířata slouží na  mazlení i  jako zvířecí tera-
peuti/ pak teda na třetím místě zůstávají koně, kvůli 
kterým děti k nám jezdí z širokého okolí…. Největ-
ším koňským miláčkem je Aslan – valach a Triša te-
rapeutka – kobylka. Aslan je kůň, který vnímá lidské 

duše a  Triša je 
nej… kuň na  hi-
ppoterapii. Po-
vaha, stavba těla, 
výška.

 Letos poprvé 
jsme na  závěr 

každého turnusu, dělali krátkou anonymní anketu, 
v  které jsme se ptali na  dvě nejdůležitější pro nás 
otázky, co se dětem u nás libí a co se nelíbí. 

Pro naše potěšení bylo, že se jim libí u nás vše, ale 
nelíbí, že máme málo zvířat. Tak to mě trochu do-
stalo. Celkem jich máme 42 ks.! Děti by chtěly lamu, 
pštrosa, slona a krávu. Tak s tím něco budeme muset 
udělat?!

V  letních měsících mezi naše návštěvníky patři 
kolemjdoucí po  naučné stezce, která vede kolem 
našeho ranče, dětské skupiny, školky a děti s handi-
capem. 

Pravidelně také poskytujeme handicapovaným 
dětem terapii koněm - hippoterapii, která probíhá 
i v letních měsících. Jedinou překážkou, kdy nemů-
žeme poskytovat terapií je deštivé počasí. 

Stále nemáme dostatek fi nančních prostředků 
na  zastřešení části jízdárny pro tyto účely. Pokud 
byste chtěli nás pro tento účel podpořit, číslo trans-
parentního účtu najdete na našich stránkách: www.
robinsonky.webnode.cz. Vystavíme Vám i  darovací 
smlouvu pro odpočet z daní z příjmu.
Podzim 2020

Školní rok už se blíží tak opět zahajujeme volnoča-
sové aktivity, které jsou spojeny s koňmi. Ty probíhají 
v určené dny po celý školní rok. 

 Nově nabízíme i  terapii koněm pro malé dětské 
kolektivy.

Na podzim nás čekají také dny na ranči. Je to ce-
lodenní aktivita pro děti od 5 let a víkendové pobyty 
pro děti. Více na robinsonkyos@seznam.cz.

Pro dospěláky máme nabídku posezení a stráve-
ní volného času u ohně v krásné přírodě s možností 
přespání s  kapacitou 16 lůžek. Tak neváhejte a  na-
vštivte nás. 

Za Robinsonky,o.s.
Halina Bílková

předsedkyně spolku a správce na ranči.

ROBINSONKY
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INDÁNSKÉ LÉTO
Děti se přenesly o  pár tisíc let před naším 

letopočtem a  započala tak výprava po “indián-
ských stopách“. Děti si tak mohly na vlastní kůži 
vyzkoušet jaké zvyky, rituály a  materiální věci 
indiáni využívali ke  své potřebě. Takovým pří-
kladem je hudební nástroj – hrkadlo, které jsme 
společnými silami vytvořili. Hrkadlo se skládalo 
z přírodních komponent, doplněné o konečnou 
textilii, vytvářející estetickou funkci. 

Pakliže mluvíme o estetice, nebyl opomenut 
outfi t našich jednotlivých Indiánů, a  tak si kaž-
dý mohl vytvořit čelenku podle vlastní fantazie 

a hned na začátku naší výpravy byly děti jednot-
livě nalíčeny. Jejich maskování velmi věrohod-
ně napodobilo indiánský vzhled, k  tomu nám 
dopomohla maminka a babička od zúčastněné 
Aničky; tímto děkujeme k vydařené akci. 

Některé děti se zapojily do stavění týpí z kla-
cíků, jiné tvořily vlastního domorodce a  někdo 
si z vyrábění odnesl alespoň tematickou omalo-
vánku.

Mimo výtvarné záležitosti a že jich ne-
bylo málo, si děti z indiánského týdne uži-
ly odpolední odpočívání ve  stínku v  trá-

vě, na  dece, s  kamarády, doplněné o  pohádku 
a také jistě jen tak nezapomenou na indiánskou 
písničku, na  niž jsme si nejednou společně za-
tancovali. 

 
Velké díky všem dětem za  skvělé prázdniny, 

plné zážitků a rodičům za podporu k proběhlým 
aktivitám. 

Mgr. Klára Zorková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
• Období školního vyučování ve školním roce 

2020/2021 začne ve  všech základních ško-
lách, středních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích v úterý 1. září 
2020.

• Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 

• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 
23. prosince 2020 a  skončí v  neděli 3. ledna 
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 29. ledna 2021.

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly 
stanoveny Ministerstvem školství pro náš 
okres na  termín od  pondělí 8.3. do  neděle 
14.3.2021.

• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. 
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 
o významných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění pozdějších předpisů).

• Období školního vyučování ve druhém po-
loletí končí ve středu 30. června 2021.

• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 
července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

• Období školního vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

TERMÍNY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

15. – 16. 9. 2020  (úterý – středa)
3. – 4. 11. 2020 (úterý – středa) 
15. – 16. 12. 2020 (úterý – středa)
MÍSTO:  kontejner umístěn u kruhového ob-
jezdu u školy
ČAS:  8:00 – 16:00 hodin

V zahradě to žije! Zapojte se!
V  rámci rozvoje ekologického a  environ-

mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školy 
Zlínský kraj podpořil náš vlastní projekt V  za-
hradě to žije! Díky projektu získá škola další 
fi nanční podporu k vybavení školy didaktický-
mi pomůckami k práci a bádání dětí základní 
školy i mateřské školky přímo na zahradě.  Pe-
dagogický sbor se zúčastní seminářů zaměře-
ných na badatelsky orientovanou výuku a me-
todickou podporu z projektu Učíme se venku.

Hlavní myšlenkou projektu je, aby děti školy 
i školky v rámci výuky i pobytu ve školní druži-
ně trávily více času v přírodě, která je nejlepší 
učebnou všech dětí na  celém světě. Chceme 
je vést k  vnímání krás přírody kolem nás, vy-
budovat v nich přirozenou touhu přírodu naší 
země chránit a během práce na zahradě se na-
učit spoustu užitečných dovedností.

Další neméně důležitou myšlenkou projek-
tu je rozvinutí spolupráce naší školy s  místní 
komunitou – tedy Vámi občany.  V  koncepci 

Škola představuje logo
Rádi bychom krátce představili naše nové logo školy. Chtěli jsme moderní, originální a svěží logo, které bude společné pro základní i mateřskou 

školu. Grafi k typografi cky pracoval s celým názvem naší organizace a doplnil jej abstraktními barevnými prvky. Liniové tvary odrážejí zvukovou 
podobu názvu školy. Symbolika nutně nenese pouze jeden význam, ale vychází z odkazu na řeku Dřevnicí, slunce, které nás doprovází na naší 
společné cestě. Zvolené barvy se harmonicky doplňují a vyjadřují kontinuitu s spolupráci mezi školou a školkou. Naše logo vnímáme jako nápadité, 
hravé, ale čisté a věříme, že určítě zaujme.
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jsou navrženy projektové dny pro školu s mož-
ností zapojení veřejnosti. Tímto Vás prosíme 
o  pomoc a  podporu. Všechny naše záměry 
nemohou být fi nancovány z  projektu, jsme 
proto připraveni udělat si řadu věcí svépomo-
cí. Chtěli bychom požádat o dopomoc - šikov-
né ruce dědečků, tatínků, strejdů, maminek, 
babiček atd., tedy všech lidí, kteří přidají rádi 
ruku k  dílu. Rádi bychom na  zahradě realizo-
vali bylinkovou spirálu, skalku, suchou zídku, 
vyvýšené záhony, dřevěné posezení pro děti 
na různých místech zahrady, hmyzí domečky, 
budky a krmítka pro ptáčky, čmelákovníky atd. 

Na vše potřebujeme zeminu, kameny všech 
velikostí a dřevo. Můžete nás také podpořit da-
rováním sazenic rostlin, které Vám třeba nad-
bývají v zahradě. V případě zájmu o spolupráci 
se nám, prosím, ozvěte. Budeme moc vděční 
za jakoukoliv podporu!  Za celou školu Vám dě-
kujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi! 

Mgr. Markéta Vlčková

TÁBOR ,,PO STOPÁCH KELTŮ“
Ve dnech 13.7.-17.7. a 10.8-14.8. v naší ško-

le proběhly dva turnusy příměstských tábo-
rů s  názvem  ,,Po stopách Keltů“. Vrátili jsme 
se v  čase a  poznali jsme mnoho zajímavého 
o mystice, vědění a šikovnosti tohoto národa, 
jehož potomkové mnozí z nás jsou. 

Jak jsme se stali Kelty? Prošli jsme společně 

zasvěcovacím rituálem a získali tak nové kelt-
ské jméno. Další nástrahu nám připravili lesní 
duchové, kteří s námi komunikovali prostřed-
nictvím run – takže nezbývalo, než jejich šifru 
prolomit. Postavili jsme keltská obydlí a sezná-
mili jsme se s  řemesly tohoto starého náro-
da, který obýval i naše území. Naučili jsme se 
zpracovávat vlnu a vyrábět měděné a plstěné 
šperky. Zasadili jsme strom přátelství a mohli 
vyslovit přání, které se jistojistě vyplní! Keltští 
duchovní – druidové – byli proslulí svou zna-
lostí bylin a my jsme trochu jejich znalostí na-
čerpali. Naštěstí, proto-
že díky bylinkám jsme 
přišli na  kloub záhadě, 
kam zmizely dvě děti. 
Lesní duchové nám 
pomohli najít místo, ze 
kterého se děti ztratily, 
a  my jsme spojili své 
síly a  za  pomoci nově 
nabytých znalostí jsme 
připravili lektvar, který 
děti zachránil. 

 I přes dramatický fi -
niš jsme zažili mnoho 
úžasných chvil a  legra-
ce. Už se těšíme, jaké 
dobrodružství nám při-
nese příští rok.

 LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR CESTOU 
NECESTOU…

Letní tábor je pro děti místem nejen no-
vých zkušeností, ale hlavně nových přátelství. 
Na pobytový tábor Cestou necestou na Tesák 
v Hostýnských vrších se přihlásilo bezmála tři-
cet dětí z naší školy a okolí.

Ale i  Andrejka, Mates a  Adam. Nebyli to 
jen tak obyčejní táborníci. V  současnosti už 
lidé tuší, co je to např. porucha autistického 
spektra, nebo že s rozštěpem páteře to už bez 
berlí nebo vozíku v  životě nejde… Ale vědět 
a  skutečně si uvědomit a  zažít jsou naprosto 
nesrovnatelné věci! A proto jsme byli rádi, že 
nám právě tito tři „speciální táborníci“ umožni-
li získat unikátní zkušenosti. I přes tyto handi-
capy a po počátečním krátkém oťukávání totiž 
téměř naprosto splynuli se zbytkem tábora.  
Získali nové kamarády, asistentky, pomocníky 
a  tahouny… Díky tomuto setkání a  povídání 
si s nimi jsme se dokázali více dostat pod kůži 
tomu, co musí podstoupit, aby mohli fungovat 
jako běžné děti. Najednou jsme byli v prostře-
dí, kde byla úžasná atmosféra a děti naprosto 
otevřené. Snažili jsme se v  dětech probudit 
a rozdmýchat ducha fair play, který je při spor-
tovních kláních samozřejmostí. Ze všech tá-
borníků se stala najednou výborná parta a byl 
to nezapomenutelný zážitek.

Michaela Bařinová, Karel Vondráček 
a Gabriela Skyva Dobešová
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CYKLOTÁBOR 
17.8. - 21.8.2020
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Letní aktivity ZUŠ Morava byly s  ohle-
dem na možná zdravotní rizika a s ohledem 
na  přísná doporučení KHS Zlín částečně 
utlumeny. Nicméně naplno napínáme naše 
umělecké síly do budoucího školního roku 
a s optimistickým výhledem připravujeme 
další zajímavé školní akce. Těšit se tak mů-
žete například na 1. školní open-air koncert, 
který se uskuteční ve  čtvrtek 3. září 2020 
v 16:00 hod. na školní zahradě ve Zlíně (Ko-
těrova 4395). Dále vás zveme na  tradiční 
Den hudby ve  Fryštáku, který 
nabídne velmi bohatý pro-
gram v sobotu 12. září 2020.

Ještě není pozdě připojit 
se do  našich uměleckých řad, 
volná místa čekají na  poboč-
ce v  Želechovicích například 
v  houslové třídě pana učitele 
Mgr.  Marka Obdržálka, býva-
lého dlouholetého ředitele 
zlínské fi lharmonie. Housle 
jsou v naší škole velmi oblíbe-
ný nástroj, neboť nabízí ne-
jen sólové uplatnění, ale také 
široké možnosti souborové 
hry v  rozličných žánrech, ať 
už v  lidové cimbálové muzi-
ce, klasickém komorním or-
chestru či v  kapelách moder-
nějšího zaměření. Naše škola 
umožňuje zapůjčení školního 
nástroje. Přihlášky můžete za-
sílat na  e-mailovou adresu: 
obdrzalek@zusmorava.cz.

 

Kromě široce vyučované hudební výuky 
nesmíme zapomenout také na náš výtvar-
ný obor, který v Želechovicích nad Dřevnicí 
vede zkušená paní učitelka Renata Ambrů-
zová. Výuka výtvarného oboru ZUŠ Morava 
je vhodná pro žáky prvního stupně ZŠ. Pro-
bíhá v bloku tří vyučovacích hodin jednou 
týdně. Vyučuje se kresba, malba, základy 
grafi ckých technik, modelování a keramika. 
Zápis nových žáků proběhne od 31. 8. do 4. 
9. 2020. V pátek 4. 9. je také možné v době 

od 12:30 do 15:00 hod. přijít s dítětem k zá-
pisu osobně do budovy ZŠ v Želechovicích. 
Další informace nebo dodatečné přihlášky 
prosím směřujte na  adresu paní učitelky: 
ambruzova@zusmorava.cz (případně tele-
fonicky na číslo 721 965 142).

Přihlášky do ZUŠ Morava můžete posílat 
také na e-mail: info@zusmorava.cz. 

Těšíme se na stávající i nové žáky ve škol-
ním roce 2020/2021
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Vážení přátelé turistiky a pohybu v přírodě.
Jarní procházku NS v  termínu 21. března 2020 se 

nepodařilo uskutečnit. Po vypuknutí epidemie covidu 
- 19, jsme museli respektovat vládní nařízení, které nám 
znemožnilo chodit do přírody ve větších skupinách. 

Proto se členové zdravého jádra přátel NS, v počtu 
devíti osob, setkali v červenci 2020 v prostoru Střelnice   
k  poradě o další činnosti. Domluvili jsme nový termín 
komentované procházky NS na neděli 13. září 2020, viz 
informační leták, který je součástí tohoto čísla zpravo-
daje. Sokoli, zastoupení náčelníkem panem Janem Dře-
vojánkem, nabídli spolupráci při zajištění organizace 
procházky a ve spolupráci s panem Rudolfem Sousedí-
kem zajistí v  lokalitě "ve Žlebě" alko i nealko občerst-
vení. Cestou nás bude provázet komentář Pavla Hurty, 
který nám cestu ozvláštní řadou zajímavostí nejenom 
o historii obce. Manželé Hurtovi, ve spolupráci s autory 
posledního dětského kvízu, nabídli vypracovat spolu se 
školou přípravu nového soutěžního kvízu pro rok 2021. 

Cestou půjdeme kolem zajímavého stromu liliovní-
ku tulipánokvětého, který už před šestnácti lety zasadi-
li, jako metrovou sazenici, na svém pozemku manželé 
Marie a Josef Hapalovi. Poprvé vykvetl až po deseti le-
tech a od té doby kvete pravidelně každý rok v období 
června. Je to listnatý strom pocházející ze severní Ame-
riky a je ozdobný jak květy tak i listy (viz přiložené foto). 
Nedaleko domu Hapalových je ještě jedna přírodní 
dominanta. Je to majestátní krajinotvorný strom jeřáb 
oskeruše (Sorbus domestica), v našich podmínkách se 
tento strom dožívá stáří 300 až 500 let. Plodem oske-
ruše je malvice. Tvar plodů je různý, může být kulovitý, 
hruškovitý nebo i vejčitý. Barva žlutozelená až hnědo-
zelená, na straně přivrácené ke slunci oranžová až čer-
vená. Váha plodu stromů je 10 až 30 g, průměr plodu 2,5 
až 4,0 cm. Plody jsou sladké, šťavnaté a aromatické, ale 
pro přímou konzumaci je vhodné je nechat uležet do té 

doby, než změknou a zhnědnou, tzv. zhniličko-
vatí. Asi nejznámějším využitím v současnosti 
je výroba pálenky z těchto plodů.

Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
obětavě starají o  údržbu mobiliáře a  značení 
NS. Zvláště je třeba poděkovat paní Alence 
Hrnčiříkové za vzornou péči a údržbu pietního 
místa, které nám připomíná tragickou událost 
selského povstání z roku 1767. Všichni jí přeje-
me, aby překonala zdravotní problémy a moh-
la se s námi radovat z naší krásné přírody. Péči 
o  toto navštěvované místo obětavě převzala 
paní Emilie Ševčíková, patří jí uznání a  velké 
poděkování!

Bohužel i v Želechovicích se vyskytují pro-
jevy vandalismu, opakovaně nám někdo ničí 
značení NS. Již několikrát došlo i ke ztrátě zna-
čících kůlů. Oprava stojí čas, námahu a v nepo-
slední řadě další peníze. Nebuďme lhostejní 
k ničení našeho společného majetku.

Na závěr ještě několik slov o tom, jak pokra-
čují práce na pozemkových úpravách v katas-
tru Želechovice nad Dřevnicí. V současnosti se 
řeší konečná podoba polní cesty od zastavení 
č.4 směrem k zastavení č.5. Díky jednání pana 
Stanislava Pišťka s  představiteli uživatele - 
Plemenáři Tlumačov - a  v  součinnosti s  OU 
Želechovice, se podařilo za  účasti obětavých 
spoluobčanů vytyčit a zprůchodnit polní cestu 
od tabule č. 4 směrem k tabuli č.5 přes vrchol 
kopce kóta 389m. Je to místo zajímavého kru-
hového výhledu. 

Za přátele naučné stezky Želechovice nad 
Dřevnicí 

Vladimír Balajka

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ PROCHÁZKU 
NAUČNOU STEZKOU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
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3. ročník memoriálu Vladislava Žitného
V  sobotu 20. června 2020 jsme se i  přes koro-

navirová opatření rozhodli uspořádat další roč-
ník dětské pohárové soutěže. Jelikož bylo letos 
soutěží jako šafránu a  chuť si konečně zasoutěžit 
byla veliká, neodradilo mladé hasiče ani chladné 
deštivé počasí a  na  startu se nakonec potkalo 7 
týmů mladších žáků a 10 týmů starších žáků. Sou-
těžit v mokrém terénu bylo opravdu velmi náročné 
a  touha po  skvělém výsledku se vždy nepodařila 
skloubit s opatrností v rozmáčeném terénu. I přes 
to si všichni zúčastnění zaslouží pochvalu. Našim 
starším žákům se opatrnost spíše vymstila a odsu-
nula je na  zadní příčky tabulky. V  kategorii mlad-
ších předvedly parádní výkon Lhota „A“ a  Prštné, 
jejichž časy požárního útoku nešly nad 20 sekund. 
S časem přes 16 sekund vyhráli v kategorii starších 
mladí hasiči z  Mirošova, v  těsném závěsu skončili 
mladí hasiči z Želechovických Pasek. 

 
Mladí hasiči si dali během letních měsíců oprav-

dové prázdniny a  od  září opět začínají s  pravidel-

nými tréninky. Vzhledem k  situaci není zatím jas-
né, kolik bude uskutečněných soutěží, ale i přes to 
všechno je potřeba trénovat na následující sezónu. 

Ivana Hrazdirová, vedoucí mladých hasičů

Seriál soutěží Grand Prix VIII. okrsku
I když se letos spousta událostí kvůli koronaviru 

nekonala, rozhodl se náš VIII. okrsek pořádat seriál 
soutěží Grand Prix. Soutěže na Klečůvce a v Ostratě 
byly sice zrušeny bez náhrady, ale zbylé čtyři soutě-
že se uskutečnily. Nicméně letošní ročník byl ochu-
zen o tým mužů z Ostraty a z ženských družstev se 
do tohoto seriálu přihlásily pouze Lípjanky, které se 
bohužel všech soutěží nezúčastnily a celkově byly 
na vlastní žádost hodnoceny společně s mužskými 
týmy. 

Letos se tedy poprvé soutěžilo v  Lužkovicích 
v  sobotu 11. července 2020. Náš tým šel na  řadu 
jako třetí. Po  špatně provedeném startu startéra 
jsme ztratili několik sekund. Následovaly nějaké 
chybky u  spoje hadic B a  rozdělovače a  nezbýva-
lo než doufat, aby z toho bylo alespoň třetí místo. 

A světe div se, i ostatní týmy nebyly ve své kondici 
jako obvykle, a tak jsme slavili 1. místo.

O 14 dní později jsme se sjeli na soutěž do Lípy. 
Letos byla trať zrcadlově otočená, běželo se od hři-
ště směrem k  Sokolovně, jinak zůstala v  podstatě 
stejná. Před našim pokusem se útok skvěle povedl 
domácím i Pasekám, a tak jsme do toho šli naplno. 
Naneštěstí košař upadl u pomocné základny, a také 
byl problém se spojením pravého proudu za  ok-
nem. Nenechali jsme se však rozhodit a  snažili se 
útok co nejlépe dokončit. A vyplatilo se, opět jsme 
vyhráli!

Předposlední soutěž se uskutečnila v  sobotu 
1. srpna 2020 na  Želechovických Pasekách. Trať 
zůstala stejná jako vloni. Startovalo se u  mostku, 
následovalo 2x přeběhnutí potoka, doběhlo se 
na základnu, kde se vše spojilo a utíkalo se do lesa, 
kde čekalo na  soutěžící i  vodní vedení překonání 
překážky a  ve  fi nále byla nachystaná ještě jedna 
překážka na  podběhnutí pro samotné proudaře. 
Opravdu těžká trať. Domácím se jako vždy útok 
povedl bez chyby a  my jsme věděli, že pokud je 
chceme pokořit, bude to velmi náročné. Menší za-
váhání v útoku a na rozdělovači nás stálo nějakou 
tu sekundu, ale i tak nám to stačilo na krásné druhé 
místo. O celkovém vítězi letošního GP se tedy roz-
hodlo na domácí soutěži. 

Poslední letošní soutěž covidového ročníku GP 
se tradičně konala u nás v sobotu 15. srpna 2020. 
Trať jsme pozměnili - byla zřízena pomocná základ-
na, a  také se muselo sát z  kádě umístěné v  poto-
ce, což celou soutěž znesnadnilo. Této soutěže se 
zúčastnil i náš „B“ tým, ve kterém byly jak ženy, tak 
i  muži. Jako první odstartoval „A“ tým zařazený 
v  GP. Po  menším zaváhání na  pomocné základně 
a  problémku u  savic vše klaplo, jak mělo. I  přesto 
byl čas ale celkem dobrý. Dále nás již nikdo nepře-
konal, a  tak jsme doma získali zaslouženě cenné 
1.  místo. Naše béčko také neudělalo ostudu. Čas 
sice nestačil o fous na bronz, ale toto bylo způso-
beno dlouhým sáním. I  tak supr výkon vzhledem 
k okolnostem.

 
Po ukončení soutěže, vyhodnocení celého Grand 

Prix, kde jsme získali letošní TITUL a bouchání šam-
páňa jsme se dali do přípravy areálu na večerní zá-
bavu se skupinou RestharD. Ale to už je jiná písnič-
ka. Děkujeme všem, co náš přišli na soutěž či večer 
na zábavu podpořit. Zvláštní poděkování patří naší 
obci, která poskytla na tuto akci fi nanční příspěvek.

 
Pohárová soutěž v Žopech

V sobotu 22. srpna 2020 se vypravili naši „vete-
ráni“ na soutěž v požárním útoku se starším typem 

HASIČI ŽELECHOVICE

konečné výsledky GP 2020 trestné body

umístění SDH Lužkovice Lípa Paseky Želechovice Celkem

1 Želechovice n. Dř. 1 1 2 1 5

2 Želechovické Paseky 5 2 1 2 10

3 Lužkovice 3 5 4 4 16

4 Lípa 4 4 3 5 16

5 Jaroslavice 2 3 7 6 18

6 Klečůvka 6 6 6 3 21

7 Lípa - ženy 7 7 5 7 26
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GRAND PRIX 8. OKRSKU 2020 ŽELECHOVICE 
PASEKY

Letošní ročník GP 8. okrsku v požárním sportu byl 
poněkud odlišný od minulých ročníků. Přispěla tomu 
celosvětová pandemie koronaviru, která nám dovoli-
la odstartovat sezónu až v  prázdninových měsících. 
Z původních šesti soutěží se konaly pouze 4. Tradič-
ně se ročník zahajuje na Klečůvce, ale jelikož tam pro 
tento rok soutěž zrušili, sezóna se zahajovala v Lužko-
vicích s datem 11.7. Trať se víceméně nezměnila, takže 
v tomto ohledu nás nečekalo žádné překvapení. Pře-
kvapení bylo spíše ve složení družstva. Z důvodu kří-
žení vícero akcí jsme museli sáhnout po členech, kteří 

už patří mezi veterány (50-60+). I přesto jsme vybojo-
vali 5. místo, které bylo zároveň lehkým zklamáním, 
protože nás v lepším výkonu zbrzdila až technika, kon-
krétně závlačka na  sání. Další soutěž se konala 25.7. 
v Lípě na fotbalovém hřišti. Sestava byla již mnohem 
mladší, a tak jsme očekávali boje o nejvyšší příčky. Náš 
útok klapl na jedničku, ale přesto to nestačilo na vítěz-
ství, které nám uniklo o  pouhé desetiny. 1. srpna se 
konala naše domácí soutěž, na kterou jsme poskládali 
2 družstva - klasický „A-team“ a „Paseky 50+“. Domácí 
„áčko“ nasadilo vysokou laťku, kterou už nikdo nedo-
kázal překonat. Potěšující je, že tým 50+ skončil na 3. 
místě, což bylo určitě nad očekávání všech diváků, 

jelikož se skládal z  členů nad 50 let a  jedné mladší 
členky. Věkový průměr byl lehce přes 51 let! Poslední 
soutěž se konala v Želechovicích. Pro náš tým už bylo 
v celkovém pořadí v podstatě rozhodnuto, ale přesto 
jsme chtěli okusit ještě jedno vítězství. Rozjeté jsme to 
měli ve velkém stylu, ale opět pozlobila technika, což 
nás odsunulo o pár desetin na druhou příčku. Bohu-
žel letos nebyl prostor na chyby a musíme se spokojit 
s celkovým 2.místem. Věříme, že příští rok bude delší 
a  opět budeme bojovat o  nejvyšší příčky. Díky patří 
všem, kteří se pravidelně těchto akcí účastní ať už jako 
soutěžící, pořadatelé, nebo jako diváci. Sportu zdar!

 Petr Hanzlík

HASIČI ŽELECHOVICE - PASEKY

stroje PS-8 do Žop u Holešova. Soutěže se zúčastni-
lo celkem 11 družstev složených z mužů, žen i dětí 
a slibovala tedy zajímavou podívanou. Požární útok 
se prováděl klasicky v 7 lidech, ale byl na začátku 
zpestřen nejrůznějšími disciplínami, např. skáká-
ním v  pytli, přenosem člověka na  nosítkách, bou-
cháním kladivem – tzv. hammer box a  jiné. Každý 
ze soutěžících měl jinou počáteční disciplínu. Poté 
se všichni seběhli k  základně, kde měli nachysta-

né potřebné vybavení a požární útok byl ukončen 
sestřikem plechovek. Od začátku bylo jasné, že se 
naši borci snaží poprat o stupínek na bedně. Poda-
řil se jim opravdu skvělý výkon a odvezli si krásné 
3. místo.

Michal  Špendlík

Obvykle zveme v tomto čísle zpravodaje všech-
ny občany na Hasičskou pouť VIII. okrsku (26. září) 

a Želechovické hody (17. října). Termíny těchto akcí 
jsou naplánovány, ale vzhledem k  aktuální situaci 
nemůžeme zaručit, zda se akce opravdu uskuteč-
ní. Sledujte tedy, milí spoluobčané, naše webové 
stránky www.hasici-zelechovice.cz, kde se vše včas 
dozvíte. Děkujeme za pochopení.

Za SDH Želechovice 
Michaela Gahurová a Petr Hrazdira

20 03 2020 ŽELECHOVICKÝ



SOUTĚŽE A AKCE MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ – 
ŽELECHOVICE PASEKY

Po uvolnění opatření jsme se s radostí pustili do tré-
ninku našich mladších a  starších žáků. Dětí na  Pase-
kách přibývá, a tak jsme se rozhodli založit i družstvo 
přípravky. Nakonec si to vzaly na  starost mladé ma-
minky Martina Malaníková s  Lucií Chmelovou. Pří-
pravka trénuje spolu s mladšími žáky na  louce nebo 
v areálu paseckého výletiště. Hrají různé hry a postup-
ně si zkouší jednotlivé pozice požárního útoku. 

V  červnu nás čekala první soutěž tohoto roku 
na  Střelnici v  Želechovicích. I  za  chladného a  dešti-
vého dne přijelo 17 družstev. Trať byla velmi mokrá, 
a tak jsme šli na jistotu. Mladší žáci vybojovali 4.mís-
to a  starší skvělé 2.místo. Týden na  to jsme vyrazili 
na soutěž na Hrobice. Mladší zde zabojovali a výbor-
ným útokem vyhráli svou kategorii. Tady měli smůlu 
starší, kdy po rozpojení natáhnutých B hadic si odvezli 
7.místo. 

23.7. nás v  našem paseckém areálu navštívil pří-
městský tábor s  téměř 40 dětmi. S  mladými hasiči 
jsme jim připravili trať, která vedla většinou lesem 
a na které bylo 7 stanovišť. Skupinky po třech absol-
vovali např. střelbu ze vzduchovky, lanovou dráhu, 
převalování pneumatik, stříkání z  ruční stříkačky 
a jiné překážky. Nakonec si opekli špekáčky a zhlédli 
požární útoky našich družstev. 

Další soutěž byla v  Lípě, kde za  pěkného počasí 
soutěžilo 14.družstev. Mladší žáci po  drobných chy-
bách získali 4. místo a  starší i  přes skvělý útok, ale 
v  silné konkurenci si odvezli také neoblíbené čtvrté 
místo. Týden na to nás čekala domácí soutěž na Pase-
kách. Doba dovolených způsobila, že dojelo jen 11. 
družstev, a  tak rozhodčí rozhodl, že každé družstvo 
bude mít dva pokusy. Naši mladší žáci šli jako první 
a nervozita způsobila chyby, které nás po prvním kole 
odsunuly ke konci tabulky. I starším se útok nevydařil, 
a  proto jsme byli rádi za  druhé pokusy. Tam se uká-
zalo, že natrénováno máme a mladší svým nejlepším 

časem 16.20 sec. a  starší časem 15.20 sec si shodně 
převzali pohár za druhé místa. 

Poslední prázdninový víkend nás čeká soutěž v Te-
čovicích a  ve  Vlachově Lhotě. V  září bychom chtěli 
soutěžit v Ludkovicích, Neubuzi a Vlachovicích. Věřím, 
že nám počasí dovolí a mladí hasiči si užijí tyto posled-
ní soutěže tohoto roku.

Robert Chmela

KULTURNÍ ČINNOST SBORU
18.7. jsme měli dlouho dopředu naplánovanou 
zábavu se skupinou Cindy rock.
Celou dobu, kdy nás trápilo omezení v pořádání vět-
ších akcí kvůli koronaviru a spoustu
akcí a soukromých oslav jsme museli zrušit, jsme netr-
pělivě čekali, jestli se do našeho termínu situace změ-

ní k lepšímu. Podařilo se, stát povolit kulturní akce.
Žel bohu, ale zasáhla matka příroda a celý den nám 
pršelo. Do poslední chvíle jsme se rozhodovali, jestli 
zábavu nezrušit. Nakonec bylo rozhodnuto přestěho-
vat ji do vnitřních prostor hasičské zbrojnice.
Spoustu návštěvníků ale toto počasí odradilo a nepři-
šli. I přes malý počet hostů se nakonec akce podařila, 
i když to nemělo ekonomický efekt.
15.8. byla další zábava. Tentokrát hrála skupina Náš 
pozdní sběr a  bylo to spíše takové odpolední pose-
zení s reportoárem pro dříve narozené ročníky. Tento-
krát nám počasí přálo a hostů přišlo taky hodně. 
12.9. se ještě koná 6. ročník Paseckého kotlíku. Je to 
soutěž ve vaření kotlíkového 
guláše a divácký zájem je čím dál větší. Začátek ochut-
návky je ve 14:00 hodin. Všechny Vás tímto zveme.
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
JAK SE ŽILO V ŽELECHOVICÍCH ZA MARIE TEREZIE

V  poslední době významně vzrostl zájem 
veřejnosti o historické období vlády Marie Te-
rezie (1740-1780). Stalo se tak především díky 
populárnímu seriálu, ve  kterém účinkovala 
také řada českých herců. Připomeňme si tedy 
i my, jak se žilo našim předkům pod jedinou 
naší ženskou panovnicí (pomineme-li bájnou 
kněžnu Libuši). Ponechejme však nyní tele-
vizním obrazovkám a historikům rozbor poli-
tických událostí této doby, jakými byl nástup 
Marie Terezie na trůn díky Pragmatické sank-
ci, vývoj válečných událostí a  mezinárodních 
vztahů během hájení habsburského dědictví, 
stejně jako soukromý život české královny 
s milovaným manželem Františkem Štěpánem 
Lotrinským a jejich šestnácti dětmi. Zůstaňme 
u nás v Želechovicích a pokusme se poodhalit 
podobu naší obce a život zdejších obyčejných 
lidí během čtyřiceti let vlády této významné 
dámy. 

Přestože se jednalo o  tzv. osvícenský ab-
solutismus, kdy bylo snahou vybřednout ze 
zažitých středověkých dogmat a  postupně 
rozšiřovat práva a svobody všech vrstev oby-
vatelstva, stále se jednalo o  hluboký feudali-
smus, kdy poddaný byl zcela závislý na  své 
vrchnosti. Pouze s  jejím svolením se mohl 
stěhovat, ženit či vdávat, byl nevolníkem za-
tíženým celou řadou daní a povinen robotou. 
Z  dochovaných soupisů a  katastrů se dozví-
dáme, které daně a  kdy byli poddaní nuce-
ni platit. Většinou byly termíny směřovány 
ke  svátkům významných svatých, jako např. 
na  sv. Václava, sv. Jiří či sv. Martina. Jednalo 
se jednak o fi nanční poplatky, ale i o odvody 
v  naturáliích. Dočítáme se tak, kolik museli 
naši předci odevzdat vajec, vykrmených hus, 
fůr sena, pláství medu, příze, žejdlíků kmínu, 
mázů másla či dokonce počet šneků. Daně 
a poplatky se však neplatily jen vrchnosti, ale 
i faráři, kostelníkovi, učiteli a samozřejmě stá-
tu. Zvláště v této době, kdy bylo nutno rozšiřo-
vat a modernizovat armádu, dosáhla výše od-
vodů téměř nezvládnutelných mezí. K  tomu 
byli poddaní nuceni účastnit se roboty, pěšky 
či s  potahem dle svého majetku a  postavení 
těžce pracovat na panských polích a v lesích. 
Často mnohahodinová cesta z  domova se 
samozřejmě do  odpracované doby nezapo-
čítávala. Rozhodlo-li se panstvo uspořádat 
hon, běžně za krutých zimních mrazů, muselo 
chudé obyvatelstvo nahánět zvěř. Když si pak 
místní šlechta začala dělit okolní lesy a upírat 
poddaným odvěká práva, dospěla situace až 
k selskému povstání a krvavému 15. prosinci 
1767, který jsme si na stránkách našeho zpra-
vodaje nejednou připomínali a jemuž je věno-
váno také 6. zastavení naučné stezky.   

Doba vlády Marie Terezie byla však pro Žele-
chovice i obdobím mohutného rozvoje infra-
struktury a  řemesel. Je třeba si uvědomit, že 

na začátku století konečně ustaly vpády cizích 
vojsk a vzbouřenců od uherské hranice, ať už 
to byli Turci, Rákocziho povstalci či pověstní 
Kuruci. Významný podíl na těchto investicích 
mělo zejména vizovické panství, pro něž byly 
Želechovice zcela strategickým majetkem. Pro 
zemědělskou činnost bylo třeba vybrat spíše 
rovinatější a úrodnější oblasti, pro rozvoj prů-
myslu zase dolní toky řek s větším průtokem 
vody. Nic z  toho vlastní Vizovice a  obce dále 
na Valašsku skryté mezi kopci v  takové míře 
nenabízely. Zároveň bylo třeba soustředit vý-
robu co nejvíce na západ a dále od neustále 
přepadávané hranice s  Uhry. Není tedy divu, 
že se v  roce 1726 dočítáme o  výrazných fi -
nančních injekcích do obnovy panského dvo-
ra v Želechovicích, šenku a papírny, které byly 
zničeny při kuruckých útocích. Papírna byla 
nejvýznamnějším výrobním podnikem, právě 
za Marie Terezie byla prodána v roce 1755 Janu 
Jiřímu Haldovi, za něhož dosáhla pozoruhod-
ného rozvoje a v majetku rodu zůstala po pět 
generací až do  roku 1881. Ve  vizovické části 
Želechovic byla v provozu již od roku 1671 pa-
lírna, kde se na jednom kotli vyráběly destilá-
ty, tehdy ještě ne tolik z ovoce, ale především 
z brambor, vedlejších pivovarských produktů, 
případně z obilí. Pálenky se prodávaly po oko-
lí, ale část se spotřebovala i přímo v naší obci 
a místním šenku, kde se také, jak uvádí dobo-
vé záznamy, ročně vyšenkovalo 3 a půl bečky 
vína. Ve  zlínské polovině obce je pálenice již 
v roce 1667 uváděna jako pustá, zato zde Tere-
ziánský katastr uvádí hned tři mlýny se dvěma 
složenými koly a to v č.p. 13, 21 a 22. Vzpomí-
nána je také řada drobných řemeslníků. Pů-
sobili u  nás zedníci, tkalci, povozník, švec či 
řezník. Nejednalo se však ve  většině případů 
o plné úvazky těchto povolání, ale spíše o do-
plňkové činnosti umožňující určitý přivýdělek 
při vlastním hospodářství. Jednotlivé domác-
nosti totiž byly zcela samostatné, jak v zajiště-
ní a přípravě potravin, tak i ve výrobě nářadí či 
stavebních aktivitách z  přírodních materiálů. 
Výjimkou byla řemesla, která vyžadovala vý-
znamné technické vybavení, budovy a stroje. 
Takovými byli například kováři nebo zmínění 
mlynáři. U nich se povolání dědilo z generace 
na  generaci a  často se i  manželství uzavírala 
mezi jednotlivými rody daného řemesla.

Barokní doba však měla i další světlé strán-
ky, bylo to období rozvoje jedinečné kultury, 
umění, lidové zbožnosti a  zvelebování kraji-
ny. Na vesnicích tak vznikaly drobné sakrální 
stavby – křížky, kapličky či boží muka. Rovněž 
šlechta upravovala svá sídla v duchu moderní-
ho slohu. Vizovice koupil olomoucký kanovník 
a  pozdější královéhradecký biskup Heřman 
Hannibal z Blümegenu a nechal zde postavit 
honosný zámek, který můžeme navštěvovat 
dodnes. Zlínské panství vlastnila Marie Terezie 

Khevenhüllerová a  také tamní zámek doznal 
významné přestavby. Z této doby také pochá-
zejí sochy sv. Floriána a Donáta na náměstí. 

7. ledna 1762 byla olomouckou konzistoří 
zřízena v Želechovicích farní expozitura, tedy 
duchovní již k nám nedojížděli ze Zlína, ale zís-
kali jsme samostatného lokálního kaplana zde 
usídleného, byť ještě do  jisté míry závislého 
na  zlínském faráři. S  tím souviselo i  vybudo-
vání fary a také stavba nové školy pro místní 
děti. Povinné vyučování o pár let později pak 
bylo jedním z významných patentů panovni-
ce. Přesto žáci měli řadu výjimek a zejména ze 
začátku bylo velmi složité skloubit potřebnou 
pomoc v  rodinném hospodářství se školní 
docházkou. Roku 1771 byly očíslovány domy 
v  naší obci. Komise dorazila od  Zlína a  prv-
ní dům na  křižovatce dnešních ulic Přílucké, 
Batalické a  Lysé označila č.p. 1. Takto pokra-
čovala ke  mlýnu a  dále východním směrem 
za Obůrek a do vizovické poloviny obce, dru-
hou stranou pak zpět do výchozího bodu. Ná-
sledně došlo k číslování na Pasekách. Většina 
domů tehdy byla postavena z kotovic, případ-
ně ze dřeva, stejně jako nejrůznější hospodář-
ská stavení – stodoly, chlévy, dřevníky, listní-
ky, sušárny či komory. Střechy byly nejčastěji 
doškové. Za Marie Terezie však začalo přibývat 
použitých nehořlavých materiálů a  díky čas-
tým tragickým požárům se ve větším rozsahu 
začaly stavět i komíny. 

Z  dobových záznamů se dozvídáme také 
jména místních tratí, mnohá dodnes používa-
ná, jiná dávno zapomenutá. Byly to například 
Upitnec, Losoporka, Milena, Manušová, Bělin 
grunt, Padělek, Dehetník, Ščepnice, Oborky, 
Křtěnce, Laze, Šefránice, Pšenka nebo Nivky.

Zajímavá mohou být pro nás také jména 
některých zástupců obce. V roce 1749 čteme 
v  rektifi kačních aktech na  zlínské polovině 
purkmistra Josefa Chalupu a  fojta Martina 
Motýla. Tereziánský katastr v  roce 1774 zmi-
ňuje na  vizovickém panství rychtáře Václava 
Vajdáka a o rok později Pavla Nedbálka (prav-
děpodobně se jedná o téhož člověka, který 
byl zatčen po  selském povstání ve  Vidovách 
a následně vězněn na brněnském Špilberku.

Pavel HURTA  
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Vlastimila Hutěčková 95 let

Ludmila Vernerová 93 let

Františka Zapletalová 92 let

Karel Vávra 90 let

Emílie Slováková 85 let

Lydie Sáhová 80 let

Věra Elšíková 75 let

Marta Hejdová 70 let

Jan Dřinka 65 let

JUBILANTI V NAŠÍ OBCI ČERVENEC - SRPEN 2020

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

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.

12.9.2020 VI. ROČNÍK GULÁŠ FEST paseky

13.9.2020 Komentovaná procházka naučnou stezkou sraz u Jednoty

15.-16.9.2020 SBĚR VE ŠKOLE škola

23.9.2020 11. veřejné zasedání ZO obecní úřad

28.9.2020 svoz plastů obec

26.9.2020 II. ROČNÍK HASIČSKÉ POUTI VIII. OKRSKU kostel

28.9.2020 svoz plastů obec

2.-3.10.2020 VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR I. KOLO sokolovna, škola, klubovna Paseky

9.-10.10.2020 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR II. KOLO sokolovna, škola, klubovna Paseky

17.10.2020 HODY - Hodová zábava – hraje skupina KOSOVCI sokolovna

18.10.2020 MISIJNÍ NEDĚLE kostel

22.10.2020 svoz papíru obec
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