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děkuji Vám za důvěru, kterou jsem
spolu s dalšími kandidáty získal ve
volbách do obecního zastupitelstva.
Příští čtyři roky budou pro naši obec
z hlediska rozvoje klíčové. V roce
2013 končí řada dotačních titulů z
evropských fondů a proto musíme
soustředit maximální úsilí na největší
investiční akce. V brzké době budou
vyhlášena výběrová řízení na projekty spojené s rekonstrukcí budovy
základní školy, vybudování komunikací pro pěší a hlavně rekonstrukce kanalizační sítě v obci. Jistě jste
si všimli, že v severní části území
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Želechovic se již buduje kanalizační
sběrač, který zajistí odvedení odpad
ních vod do ČOV Malenovice. Další
etapa do Lípy a Zádveřic je projektově vyřešena a pokud půjde vše podle
plánu, dočkáme se realizace již v příštím roce. Co se týče menších investic
věřím, že brzy přijde doba, kdy obce
budou v rozdělování daňových příjmů
státu zrovnoprávněny s většími celky
a nebudeme muset na každou menší
opravu žádat o dotaci. Toto je ostatně
cílem celorepublikového hnutí Starostové a nezávislí, které jste ve volbách
výrazně podpořili.
Michal Špendlík
starosta obce

z obecního úřadu
výpis usnesení 14. veřejného zastupitelstva
obce konaného dne 23. 9. 2010
Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí, v souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů

1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu
od konání 13. veřejného zasedání .
2. Zastupitelstvo obce schválilo
Rozpočtovou změnu č. 3.
3. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení školní jídelny – výdejny jako zařízení poskytujícího školní stravování v
Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace.
4. Zastupitelstvo obce schválilo
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, ze dne
28.5.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 24.6.2010.
5. Zastupitelstvo obce zrušilo své
usnesení č. 14.4. ze dne 24.6.2010
ohledně ceny části pozemku p.č.
1971/7 a schvaluje záměr odprodat
část pozemku p.č. 1971/7 o výměře
202 m2, trvalý travní porost, k.ú. Želechovice nad Dřevnicí ,za cenu 60,- Kč/
m2.
6. Zastupitelstvo obce schválilo záměr převzetí do výpůjčky obcí části
pozemků p.č. 155,p.č. 158, oba k.ú.
Želechovice nad Dřevnicí, a to po dobu
výstavby propojovacího chodníku na
Paseky .
7. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene položení, užívání a údržby elektrického kabelu a
právu cesty a jízdy přes pozemky p.č.
1398/4,1398/6,1384/8,457/1,457/2,4
30/4, vše k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsáno pro toto kat. území a
obec na LV 10001, v rozsahu dle předložené výkresové dokumentace, pro
společnost Vodafone Czech Republic,
a.s., se sídlem Vinohradská 167,100
00 Praha 10 ,IČ 25788001, za jednorázovou úhradu za věcné břemeno ve
výši 40.000 ,-Kč.
8. Zastupitelstvo obce schválilo delegování Ing. Miroslava Hladíka, bytem
Zlín – Louky, Růžová 195, dle ust. §

114 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, jako společného
zástupce spoluvlastníků obchodního
podílu statutárního města Zlína a obce
Želechovice nad Dřevnicí v obchodní společnosti Technické služby Zlín
s.r.o., IČ: 60711086, na valnou hromadu společnosti Technické služby Zlín
s.r.o., IČ: 60711086, která se bude konat dne 8.října 2010 na adrese náměstí
Míru 12, Zlín.
9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o stavu jednání ohledně
uzavření dohody o dělení majetku se
Statutárním městem Zlín.
10. Zastupitelstvo obce na základě
stanoviska ředitele školy ZUŠ Morava,
tř. T. Bati 4342,760 01 Zlín, IČO 607
24 889, L. Mikla a s ohledem na dobré výsledky školy souhlasilo s podáním
žádosti této školy o navýšení stávající
kapacity žáků, a to z důvodu prokazatelného převisu poptávky - zájmu žáků
o návštěvu tohoto zařízení nad stávající
kapacitou školy.

Mimořádné zasedání ze
dne 13. 10. 2010
Zastupitelstvo obce Želechovice
nad Dřevnicí, v souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů
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stručně
Zimní údržba chodníků
Vzhledem k nadcházející zimě si
Vás dovolujeme požádat o součinnost
při provádění zimní údržby chodníků.
Není Vaší povinností se již v zimním
období o přiléhající chodník starat,
ale zároveň není v našich silách zajistit okamžitě údržbu všech chodníků
v obci. Nastalou situaci se budeme
snažit řešit jednak vlastní kapacitou,
jednak subdodavatelsky.

Setkání občanů s Ing.
Arch. Petrem Zámečníkem na téma řešení  prostor u prodejny Jednota
v Želechovicích
Ve středu 27. října proběhlo v budově obecního úřadu veřejné setkání občanů obce s Ing. Arch. Petrem
Zámečníkem. Občané měli možnost
připomínkovat přímo autorovu studii,
projekt řeší úpravu středu obce u prodejny Jednota. Architekt Zámečník
osobně vedl prezentaci s Ing. Beňovou autorkou výsadby zeleně v projektu a odpovídal na dotazy občanů.
Od 9. listopadu je na úřadovně k nahlédnutí dodatek ke studui doplněný
o zeleň.

1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu
od konání 15. veřejného zasedání .
2. Zastupitelstvo obce schválilo
nabytí souboru VO od TS Zlín s.r.o.
za cenu dle znaleckého posudku
300.000,- Kč bez DPH a zároveň pověřilo starostu obce podpisem kupní
smlouvy, jejímž předmětem je převod
tohoto souboru VO.
3. Zastupitelstvo obce souhlasilo
s dalším postupem vedoucím k narovnání plateb vyplývajících ze smlouvy o
závazku veřejné služby s DSZO, s.r.o.,
ze dne 28.5.2009 a pověřilo starostu
obce k podpisu potřebné dokumentace.

záři, Říjen, listopad 2010
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Uzavření dohody o konečném majetkovém vypořádání mezi naší
obcí a statutárním městem Zlín 8. 10 .2010
8. října 2010 uzavřeli zástupci obce Želechovice nad Dřevnicí a statutárního města
Zlína, starosta Michal Špendlík a 1. náměstek primátorky Martin Janečka, dohodu o
konečném majetkovém vypořádání veškerých vztahů, závazků, pohledávek a nároků
vzniklých z titulu oddělení obce od města.
Obec Želechovice od statutárního města
Zlína získá movitý majetek v hodnotě cca
13,2 milionu korun, podíly na společnostech
v hodnotě cca 16,3 milionů korun a finanční
prostředky ve výši cca 12,5 milionu korun.
Celkem se tedy jedná o majetek za zhruba 42 milionů korun a dále o nemovitosti
v hodnotě 188 milionů korun, které obec
převzala již v minulosti. Součástí movitého
majetku jsou i hasičská vozidla, o která byl

veden spor. Zástupci obou obcí
rovněž podepsali
dohodu o společném zástupci v Dopravní společnosti
Zlín – Otrokovice,
s.r.o., přičemž bylo
dohodnuto, že zájmy obce Želechovice bude na valných hromadách
zastupovat město
Zlín, které je pověřeno výkonem práv
spoluvlastníků společnosti.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Želechovice
nad Dřevnicí
15.-16. října 2010 proběhly v naší
obci volby do zastupitelstva, volební účast našich občanů byla celkem
61,94 %.
Ve volebním okrsku č.1 – obecní
úřad volilo 58,82 % voličů, ve volebním okrsku č.2 – základní škola volilo
68,88 % voličů a ve volební okrsku
č.3 – zbrojnice Paseky volilo 60,93
% voličů, děkujeme všem voličům
za účast, poděkování patří i všem
členům volebních okrskových komisí
za jejich pomoc při organizaci voleb
a jejch hladký průběh, v neposlední
řadě patří poděkování všem bývalým
členům zastupitelstva, kteří ve zkráceném volebním období odvedli velký kus práce.
Ve středu 10. listopadu 2010 proběhlo ustavující veřejné zastupitelstvo obce, kde se volil starosta,
proběhla volba místostarostů a 5–ti
členné rady obce. Ve volbách zvolený zastupitel Ing. Miroslav Chmela rezignoval na funkci člena zastupitelstva obce a vzdal se mandátu,
za něj nastoupil náhradník s volební
strany SD-SN pan Vlastimil Vajda.
Všem zvoleným členům zastupi-
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telstva blahopřejeme ke zvolení a
přejeme v novém volebním období
hodně zdaru.

jméno

zvolení zastupitelé

STAN
Miroslava Borovičková

619
zastupitel

STAN
Alena Gajdůšková, PaedDr.

553
zastupitel

STAN
871
Hana Svobodová, Ing. místostarostka

ČSSD
Miroslav Dolina

325
zastupitel

824
STAN
Pavla Paprčková, JUDr. místostarostka

SD-SN
Dagmar Tkadlecová, MUDr.

188
zastupitel

STAN
Rostislav Hanzlík

797
radní

ČSSD
Vlastimil Vajda

187
zastupitel

STAN
Stanislav Pištěk

726
radní

SD-SN

jméno
strana
Michal Špendlík, Bc.

funkce
získaných hlasů
starosta

STAN
Radek Šarman

724
zastupitel

STAN
Ladislav Zicha

674
zastupitel

STAN
Václav Gargulák

642
zastupitel

STAN
Luděk Vajdák

639
zastupitel

STAN

629

strana
Norbert Pelc, Ing.

funkce
získaných hlasů
zastupitel

162

z obecního úřadu
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Ořez lip u kostela
Na konci měsíce září 2010 proběhl
plánovaný ořez památných lip u kostela. Odborný ořez provedla firma BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. V březnu 2010
obec podala u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR , středisko Zlín žádost
o poskytnutí příspěvku na ořez památných stromů v rámci programu péče o
krajinu v roce 2010, jednalo se o podprogram pro zlepšování dochovaného
přírodního a krajinného prostředí.
Rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí byl v polovině června 2010
obci přiznán příspěvek na ořez stromů
ve výši 35.640,- Kč. U všech tří lip byla
provedena redukce koruny 20-40%. U
prostřední lípy byla nainsatlována podkladnicová vazba.

Svoz komunálního odpadu - výzva
I v letošním roce se v naší obci
opět navýšil počet pytlů, které občané ponechávají u svozové nádoby při pátečním svozu komunálního
odpadu. Pracovníci TS Zlín evidují každý takto vystavený pytel bez
ohledu na jeho velikost. Stává se, že
u některých popelnic občané takto

vystaví i několik pytlů. Na pravidelné
měsíční faktuře za svoz komunálních odpadů od Technickým služeb
Zlín jsou tyto pytle dle skutečného
množství uvedeny. TS Zlín si za každý tento pytel obci naúčtují manipulační poplatek 24,20-kč/1ks.
V měsíci srpnu bylo toto množství

195 pytlů a v měsíci září to bylo 123
pytlů, celkem od začátku roku 2010
obec zaplatila za svoz pytlů odložených vedle popelnic 25.846,- Kč.
Apelujeme na občany vzhledem
k této alarmující částce, aby se odpad snažili ukládat do svozových
nádob.

Naše škola bojuje o získání
mezinárodního titulu EKOŠKOLA
Základní škola Želechovice nad
Dřevnicí se v minulém školním roce
zapojila do mezinárodního programu Ekoškola. A jak to
vypadá
ve
skutečnosti?
V
rámci
programu
sledujeme
čtyři oblasti – vodu,
odpady,
energii
a
prostředí
školy. Spolu
s pedagogy
se děti učí
o
environmentálních

tématech, usilují o minimalizaci a
třídění odpadů – ve škole již několik let třídíme papír, plasty, baterie

a organický odpad. Zapojili jsme se
také do celostátní soutěže Recyklohraní.
Na konci loňského roku si
děti vytvořily vlastní Ekokodex – jakési desatero zásad
šetrného chování k přírodě, ke
škole, ale i k sobě samým. Děti
dále pracují na projektech,
které se týkají dané problematiky – např. třídění odpadu,
úspora energie a vody, péče
o prostředí ve škole i okolo ní.
Děti také navrhují zlepšení,
v podobě jakéhosi Ekoplánu,
který se později snaží splnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci
žáků, učitelů, vedení školy
i místní komunity.
Mgr. Helena Cholková

záři, Říjen, listopad 2010
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Nová třída mateřské školy otevřena

1.11.2010 byla slavnostně otevřena za účasti starosty obce Bc. Michala
Špendlíka, místorstarostky Ing. Hany Svobodové a
ředitelky mateřské školy Mgr. Hany Slováčkové III.třída
mateřské školy v budově základní
školy Želechovice s kapacitou 24
dětí, s celodenním provozem od
6,45 hod. do 16,00 hod.
Do této třídy byly přijaty děti od
3 do 6-ti let, jde tedy o smíšenou
třídu. O děti se zde starají dvě učitelky a dvě pracovnice provozu,
které obstarávají výdej jídla a úklid
v prostorách MŠ. Na děti čeká příjemné prostředí vybyvené novým
nábytkem a novými hračkami.  
Díky
snaze
obecního úřadu
vznikla hezká,
moderní a prostorná
třída,
kde děti jistě
stráví spoustu příjemných
chvil.
Mgr.Hana
Slováčková
ředitelka
MŠ

05/2010

události

7

Podzimní jarmark na Pasekách
První říjnovou sobotu se na Pasekách uskutečnil již potřetí podzimní
jarmark. Slunečné počasí přilákalo do
areálu letního výčepu spoustu návštěv-

níků. Nejvíce nás potěšil velký počet
dětí, kvůli kterým se jarmark pořádá.
Ke koupi nabízely vlastní výrobky,
které si doma přichystaly samy či za
pomoci rodičů. A nejenom
děti prodávaly, takže nakoupit
se dalo všechno možné. Od
dekorací, bižuterie, domácích
zavařenin a koláčů, až po vynikající punč, který všem moc
chutnal, teplé uzeniny z udírny
a studeného piva z jarmarečního výčepu. Kdo měl zájem,
mohl si vyzkoušet přesnou
mušku při střelbě z paintballové zbraně, nebo klasické
kuše.
Pro větší zábavu byly pro
děti připraveny soutěže a zá-

vody na trakařích. Mezi hosty nechyběli ani muzikanti, tak jsme si zazpívali
při harmonice a kytaře. Celou atmosféru umocnily dobové kostýmy, v kterých se na památku mohl každý nechat
vyfotit v provizorním fotoateliéru. Díky
všem organizátorům jsme prožili velice
příjemné odpoledne.

Sbor dobrovolných hasičů Paseky, zájezd 2010

Jako již několik let, tak i letos se
naši členové a členky se svými rodinnými příslušníky a známými vydali na
zájezd po naší republice. Byl dvoudenní a směřován na severní Moravu
a východní Čechy.
Vyrazili jsme již o půl páté a první zastávka byla v soukromé sklárně
Jakub ve Vrbně pod Pradědem. Po
zajímavé ukázce výroby s odborným
výkladem a s koupenými výrobky
jsme zamířili na hrad Sovinec, který je
nejrozsáhlejším hradním komplexem
v okrese Bruntál na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Z hradu směřovala trasa do Svitav, kde jsme absolvovali prohlídku
městského muzea se stálou expozicí
prací techniky od valchy až po prv-

ní automatickou
pračku.
Po prohlídce
muzea jsme zamířili k Sečské
přehradě, kde
jsme měli domluveno ubytování v penzionu
Hájenka.Tam se
nás vřele ujala
majitelka, předala nám klíče
od nádherných
pokojů a po
výborné večeři nám připravili diskotéku, takže se
zábava protáhla až do ranních hodin.
Ráno jsme zamířili do Jaroměře, kde jsme jen
při
mihotavém
světle
svíček
zhlédli
pevnost
Josefov, která se
začala stavět v
roce 1870.
Z
Jaroměři
jsme již natočili
směr naší trasy k
domovu. Po cestě
jsme se zastavili v
Černé věži v Drahanovicích, která

je pozůstatkem gotické tvrze ze 13.
až 14. století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na
střední Moravě. A poslední kulturní
zastávka byla v zahradní železnici ve
Střížově u pana Váni, který postavil
kolejiště s vláčky do skalky. Všem se
to tak líbilo, že se zdálo, že odtud ani
neodjedeme.
Poslední zastávkou byla večeře v
restauraci v Holešově, kterou jsme
náš zájezd zakončili. Je třeba poděkovat dvěma našim členům za perfektně zorganizovaný zájezd a firmě
Housacar za poskytnutí autobusu i s
trpělivým a ochotným řidičem.
Zdeněk Časta

záři, Říjen, listopad 2010

z činnosti místních spolků
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Hody v obci
V sobotu 16. října 2010 se již popáté
uskutečnily u nás v obci hody. Od rána
po celý den obcházeli někteří hasiči spolu s kapelou celou obec a zvali občany
na večerní hodovou zábavu. Jako doprovod nemohl chybět také beran (ovečka),
který se zamlouval především dětem.
Mezitím zase další část sboru chystala
prostory místní Sokolovny na večerní
akci. Přístup ze strany občanů je rok od
roku vřelejší a také na zábavu přišlo o
něco více lidí než loni. Všem, kdož nám
otevřeli, korunou přispěli či dokonce nás
pohostili, velmi děkujeme. Snad se nás
příští rok sejde na Sokolovně ještě více.
hasiči Želechovice

podzimní kolo hry plamen
V sobotu 16. října se konalo Podzimní kolo hry Plamen v Loučce. Sešlo se
celkem 26 družstev starších a 14 druž-

stev mladších žáků.
V první disciplíně Požární útok CTIF
se soutěžilo na dva pokusy, kde soutěžili i naši noví
členové. V Závodu požárnické všestrannosti
soutěžilo 5 starších žáků.
Vzhledem ke
špatnému počasí se závod
běžel ve zhoršených podmínkách. Trať vedla
nejen lesem, ale
i náročným terénem. Závodníci
na trati plnili určité úkoly, které
měli s vedoucím

nacvičeny a do cíle doběhli v rekordním čase.
Po skončení závodu se všichni mohli ohřát a usušit ve vyhřáté místnosti,
kde bylo připraveno i jídlo a teplý čaj.
V Podzimním kole Plamen se naši žáci
umístili na krásném 4. místě.
Markéta Krajčová

Oznámení
I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit bezplatnou finanční a právní
poradnu. Tato poradna probíhá
vždy jednou za čtrnáct dní ve středu
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odpoledne v době od 15,30 do
17,00 hodin a je třeba se do ní
objednat na tel. č. 577 901 653 .
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.

z činnosti místních spolků

Pochod broučků 5.11.2010
V pátek 5. listopadu se za finanční
podpory obce Želechovice nad Dřevnící uskutečnil druhý “Pochod broučků”
v naší obci. Rodiče s dětmi se sešli v
17,00 hodin u Jednoty v Želechovicích.
Děti si přinesly krásné lampiony,
které si vlastnoručně vyrobily nebo zakoupily v papírnictví. Některé děti byly
ozdobeny svítícími tykadélky – jako
opravdoví broučci.
Pak jsme se všichni společně vydali
na osvětlenou trasu kolem obecního
úřadu, po schodech kolem fary, kolem
kostela a dále trasa vedla kolem katolického a evanagelického hřbitova, po
trase děti dostávaly od malých skautů
dobrůtky, pochod byl zakončen ohňostrojem. Ke zdárnému průběhu akce
přispělo velmi příjemné a teplé počasí.
Děkujeme všem dětem z oddílu skautů za pomoc při organizování
akce. JIž teď se těšíme na další ročník.

Návštěva památníčku učitelky Milady Silové
října jsme se tedy vypravili ve složení p.
Richterová J., MUDr.Čechová L., Hurtová
J., Ticháčková Zd., Novotná E., Březíková
L., Světlíková J. a náš fotograf František
Rosík hledat pomníček.
Našli jsme jej, avšak kolem dokola jsou
vysoké stromy a památníček vypadá jako
velký kámen, který zapadl do okolní pří-

rody. Pamětní deska je zrezivělá a není
na ni pořádně vidět. Rozhodli jsme se, že
dáme místo do stavu, který by odpovídal
památce zesnulé paní učitelky. To je však
již další kapitola a doufáme, že pokud se
obrátíme o pomoc a bude potřeba silných paží, nebude nám odmítnuta.
Jindřiška Hurtová

Na výborové schůzi ČČK MS dne 20.
října 2010 bylo rozhodnuto, že navštívíme
památníček učitelky Milady Silové. O této
akci se hovořilo již na členské schůzi pořádané k 80. výročí založení naší ČČK
MS.
Někteří jsme ani nevěděli, že takový
památníček existuje a proto jsme se vydali ho hledat. Hledat je to správné slovo,
jelikož v roce 1967, kdy byl pomníček odhlaen, bylo toto místo holá stráň a od té
doby uběhlo dlouhých 43 let. Své člence,
učitelce Miladě Silové postavil tehdejší
ČSČK památníček na stáni na Vratišovským potůčkem, kde ráda pobývala a odkud bylo vidět na školu, kde vychovávala
členský dorost.
Odhalen byl 18. června 1967, jak dokazují dobové fotografie. V sobotu 23.
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vítání občánků

V sobotu 13. listopadu 2010 proběhlo již čtvrté
„Vítání občánků“ v obřadní síni obecního úřadu v
Želechovicích nad Dřevnicí. Děkujeme dětem ze základní školy za krásné vystoupení pod vedením paní
učitelky Mgr. Marty Drábkové, dále děkujeme Kateřině Novotné za velmi pěkné hudební vystoupení a
členkám Klubu seniorů na Pasekách za upletené ponožky pro narozené děti. Rodiče dětí převzali z rukou
starosty finanční dar ve výši 1.000.- Kč, který obec
poskytla novým občánkům. Mezi nové občany naší
obce bylo přivítáno šest dětí:
Adéla Sadilová

nar. 16. března 2010

Matyáš Brázdil

nar. 5. května 2010

Adéla Geržová

nar. 18. května 2010

Sára Čechová

nar. 31. května 2010

Sandra Nováková
Sofie Chmelová
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nar. 3. června 2010
nar. 2. července 2010

z obecního úřadu

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VE SPOLUPRÁCI SE SBOREM DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ A ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ - PASEKY
A SOKOLEM ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY OBČANY

NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
AKCE SE BUDE KONAT V PÁTEK 3. PROSINCE 2010 V PROSTORÁCH PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

PROGRAM:
15.00 HODIN – ADVENTNÍ TRH PŘED BUDOVOU OBECNÍHO ÚŘADU (adventní věnce, keramika, 		
svíčky, zdobené vánoční perníčky, …)
16.20 HODIN – ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
16.30 HODIN – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.35 HODIN – VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
CELÝ PROGRAM BUDE HUDBOU DOPROVÁZET SKUPINA BPT
O OBČERSTVENÍ SE POSTARAJÍ HASIČI S DOMÁCÍ ZABIJAČKOU A OPÉKANÝMI KLOBÁSAMI,
NEBUDE CHYBĚT SVAŘENÉ VÍNO, VÁNOČNÍ PUNČ, ČAJ PRO DĚTI A OCHUTNÁVKA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ.

akce v obci
3. prosince
15.00
před OÚ

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Akce bude probíhat před budovou obecního úřadu, nově jsme připravili malé adventní trhy, z důvodu
konání akce bude uzavřena místní komunikace 4. května od 15,00 do 20,00 hodin, uzavírka bude v úseku
od budovy pošty a bude končit pod kostelem.
V rámci ochutnávky je vítáno napečené cukroví od želechovických hospodyněk.

4. prosince
15.00
sokolovna Želechovice

mikulášský karneval

4. prosince
17.00

rozsvícení vánočního stromu na pasekách

12. prosince
15.00
ZŠ Želechovice n. Dř.

adventní neděle ve škole

14. prosince
18.00
kostel sv. Petra
a Pavla, Želechovice

vystoupení dětského pěveckého sboru motýli ze šumperka

15. prosince
17.00
Obecní Úřad

1. veřejné zastupitelstvo
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