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Spolky v obci
		 Bohaté kulturní, sportovní i jiné volnočasové dění zajišťují místní spolky. Zde je nutno vzdát velký
dík ochotným a pracovitým dobrovolníkům, bez nichž by život v obci nebyl zdaleka tak pestrý. Jedná se
o TJ Sokol, jež kromě sportovních aktivit organizuje i karnevaly a dětské dny, veřejné bruslení, divadelní
vystoupení a hudební koncerty. Činorodé jsou rovněž oba místní sbory dobrovolných hasičů. Zajišťují
ochranu spoluobčanů před přírodními živly, úspěšně se účastní soutěží a pořádají vlastní akce: stavění
májky, hodové vodění berana s navazující zábavou, maškarní karnevaly pro děti i dospělé a zabijačky.
Junák vychovává děti a mládež k morálním hodnotám, přátelskému vztahu k sobě navzájem, svému okolí
i k životnímu prostředí. Vrcholem celoroční činnosti je letní prázdninový tábor. Společně se sousední obcí zde
provozuje sportovní činnost Fotbalový klub Lužkovice‑Želechovice. Naši včelaři přispívají kromě opylování
kulturních i divokých rostlin nabídkou včelích produktů a věnují se i práci s dětmi. Myslivecký spolek pečuje
o ochranu lesní zvěře zlepšováním jejího zdravotního stavu a zimním dokrmováním v krmelcích a zásypech.
Pro žáky základní školy vyvíjí tělovýchovné aktivity Školní sportovní klub. Členové Českého červeného
kříže v úzké spolupráci s Klubem důchodců Paseky pořádají přednášky a zájezdy a vzdělávají rovněž děti
k poskytování laické první pomoci. Čas na mateřské a rodičovské dovolené zpestřuje maminkám a našim
nejmenším Centrum pro rodinu Vizovice, které zajišťuje i letní příměstské aktivity. Řadu společenských
událostí organizuje přímo vedení obce, nejoblíbenějšími je lampionový pochod broučků s ohňostrojem,
rozsvěcování vánočního stromečku spojené se soutěží o nejlepší štrůdl, zahradní slavnost při příležitosti
ukončení školního roku, obecní ples a další.

Mladí hasiči na závodech

Dětský den pořádaný TJ Sokol Želechovice

Osobnost Želechovic

60. výročí SDH Želechovice - Paseky

Stanislav Březík (Stan) (1928–2015)
Občan blízkých Lužkovic a významná osobnost pro celý kraj. Velkou část svého života
zasvětil práci s mládeží, založil místní Junák a prosazoval myšlenky skautského hnutí.
V době jeho zákazu byl aktivní ve sportovních oddílech fotbalu a hokeje, každoročně
organizoval také dětské dny v Lužkovicích i Želechovicích. Jeho zájem o letadla se
projevil v pilotování kluzáku ŠK 38 na lužkovickém letišti na Cecilce (v místě dnešní
průmyslové zóny). Významné byly rovněž jeho zahraniční pracovní pobyty v Egyptě,
Sýrii a Alžírsku, o nichž referoval v místních periodikách, například v sérii článků
„Ve stínu minaretů“.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Dětský obrázek – hasiči

Myslivecký spolek
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