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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
Dostává se vám do rukou druhé číslo Zpravodaje obce Želešice v tomto
volebním období. Na úvod mi dovolte, abych shrnula významné činnosti,
kterými se obecní zastupitelstvo, potažmo vedení obce zabývá.
Některé projekty započaté novým vedením již dokončujeme. Konkrétní
podobu má již projekt na opravu dešťové kanalizace na ulici 24. dubna od
domu rodiny Veselých po dům pana Loukoty (levá strana ulice směrem od
Brna), kde by měla započít realizace letos v létě. Ve fázi zpracování projektu
je víceúčelové hřiště na ulici 24. dubna naproti základní školy, které by mělo
sloužit pro volnočasovou aktivitu dětí i dospělých. Jeho finální realizace
bude záviset na získání dotace, ale i v tomto ohledu jsou již podniknuty kroky. Byly zahájeny práce na zpracování nového územního plánu obce, který
obec již velmi potřebuje.
Na jiné projekty již byla zahájena výběrová řízení. Probíhá výběrové řízení
na projekt „Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, včetně vybavení,
úprav vnějších ploch na školní hřiště, odpočinkovou zónu a prostory na pracovní výuku“, v běhu je výběrové řízení na projekt návrhu stavby a projektové dokumentace pro stavbu „II/152 Želešice průtah obcí“, která řeší další
etapy rekonstrukce vozovky na hlavní ulici.
Samozřejmě se snažíme o dořešení nebo vyřešení starých restů. Za všechny bych uvedla nedokončené chodníky na ulici 24. dubna, jejichž realizace
měla být zahájena již 1. 6. Nakonec z důvodu překážek na odboru výstavby
ve Šlapanicích budou práce zahájeny začátkem prázdnin. Dílo by mělo být
hotovo do jednoho měsíce. Další záležitostí je přístavba mateřské školy, kde
jsme se potýkali s překážkami při přeložce plynu a elektrického vedení, což
celou stavbu výrazně zpomalilo, nicméně věříme, že tyto problémy nenarušily termín zahájení provozu nové školky k 1. 9. 2015.
Již zrealizovaným dílem jsou nová sběrná místa odpadů na ulici 1. máje a
ulici Petra Bezruče, kde občané mohou třídit komodity jako je sklo, papír
a plasty. Tím především napomáhají šetřit životní prostředí, ale rovněž zajišťují finanční odměnu obci za vytříděný odpad, která je zpětně použita
na odvoz komunálního odpadu. Stručně řečeno, čím více peněz za tříděný
odpad obec získá, tím méně bude požadovat za odvoz netříděného komunálního odpadu od svých občanů. Investice do sběrných míst se tedy v budoucnu vyplatí všem.
Bohužel se velice často setkáváme s nekázní občanů, hlavně v místě sběrného dvora, kteří si často toto místo pletou se skládkou všeho nepotřebného
(viz foto) a kazí tak, byť možná neúmyslně, snahu všech ostatních. Proto
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chci touto cestou požádat o kázeň a ohleduplnost. Není to nic složitého.
Těším se na společná setkání v naší obci a přeji Vám všem krásné, slunečné
a odpočinkové léto.
Magda Kvardová, starostka

4

Želešický zpravodaj 2/2015

Z činnosti zastupitelstva
IV. zasedání zastupitelstva
4. zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 26. března 2015 od
18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomno bylo devět členů zastupitelstva, na začátku osm a ing. Dohnal se dostavil po prvním hlasování. Nepřítomní
zastupitelé byli řádně omluveni.
Po úvodních formalitách, kterými je jmenování zapisovatele, návrh a volba ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání se zastupitelé nejprve věnovali schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, respektive smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni. V prvním případě se jednalo o pozemek Jihomoravského kraje, na kterém je zbudována dešťová kanalizace od bytovek na Sadové ulici. Ve druhém případě se jednalo u obecní pozemky, přes které by
měla být vedena kanalizační přípojka pro stavby na ulici sportovní pod náhonem.
V bodu číslo čtyři zastupitelstvo jednalo o smlouvě s SÚS JMK (Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje), která stanovuje postup při realizaci průtahu obcí. Bližší
informace k projednávanému bodu přednesl ing. Vraňan. V roce 2014 byly realizovány dvě etapy rekonstrukce vozovky na ulici 24. dubna, která je ve správě SÚS JMK.
S rekonstrukcí vozovky souvisela i oprava a vybudování chodníků, ale i nakonec nerealizovaná výstavba dešťové kanalizace v úseku od mostu směrem na Hajany. Zatímco rekonstrukce svršku vozovky je záležitostí SÚS, další související stavby jsou v
režii obce. Jelikož tyto související stavby nebyly s dostatečným předstihem naplánovány a naprojektovány, docházelo k mnoha kolizím, jako byl posun zastávek, nebo
právě nerealizovaná dešťová kanalizace. Výsledkem jednání s SÚS je návrh smlouvy,
který koordinuje postup při realizaci dalších etap, tak aby k podobným nepříjemnostem v budoucnu nedocházelo.
Bod číslo pět řešil schválení plánovací smlouvy, tedy souhlas s výstavbou a uložením inženýrských sítí pro stavbu rodinného domu na ulici Polní. Podobné téma
bylo i předmětem dalšího bodu, kde zastupitelé schválili plánovací smlouvu pro zřízení nové přípojky nízkého napětí, o kterou žádala firma Haut.
Bohatě diskutovaným bodem se stal následující bod číslo sedm, ve kterém se zastupitelstvo zabývalo schválením dodatku smlouvy o dílo s firmou Rakol s.r.o., která
realizuje přístavbu mateřské školy. Dodatek smlouvy řeší navýšení ceny stavby na
základě změn, které zhotovitel předložil v průběhu realizace. Cena stavby se v důsledku změn navýší o zhruba 168 tisíc Kč bez DPH. Ing Kvasnička požadoval, aby byli
zastupitelé i přítomná veřejnost seznámeni s průběhem prací. Ing. Vraňan podal informace a vysvětlil důvody jednotlivých změn. Ing. Pokorný vznesl dotaz, zda bude
v důsledku změn dodržen termín dokončení stavby, na což ing. Vraňan reagoval tak,
že pokud půjde vše podle plánu, termín dokončení není ohrožen. Dále ing. Pokorný
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vznesl dotaz, zda byla chyby v projektu stavby. Na to reagoval člen stavební komise
ing. Tichý tak, že projektant vycházel z podkladů předložených obcí. Dále se debata
vedla ohledně ochrany lípy, která je v těsné blízkosti stavby, kdy ing. Pokorný poukazoval na nebezpečnost starého stromu v blízkosti objektu a dotazoval se na pojištění
na škody související s případnými problémy. Starostka obce přislíbila, že obec objedná odborníka, který strom prohlédne a náležitě ošetří. Dodatek smlouvy byl schválen.
Předmětem osmého bodu jednání bylo schválení rozpočtového opatření
č.2/2015. Rozpočtové opatření řešilo na příjmové straně zvýšené příjmy vzniklé
vratkami za plyn požární zbrojnice a obecního úřadu, na straně výdajů řeší mimo
jiné prostředky na projekt víceúčelového hřiště.
V desátém bodu byl schválen závazný ukazatel pro ZŠ a MŠ Želešice, který činí 1
893 900,- Kč a v bodu desátém byl schválen hospodářský výsledek tohoto subjektu
zřizovaného obcí, který činil 181 375, 02 Kč a na žádost ředitelky školy byl přesunut
do rezervního fondu.
V bodu číslo 11 schválili zastupitelé pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany.
Právní ochrana hájí zájmy obce, zastupitelů, starostu i zaměstnance obecního úřadu.
Neznamená to, že by byl kdokoli z uvedených zbaven svých odpovědností, pouze
získá právní servis v případě, že svým jednáním nebo rozhodnutím způsobí škodu.
V bodu 12 se zastupitelé zabývali schválením záměru pořídit regulační plán na
území Sádky II. Celou situaci vysvětlil ing. Tichý. Tato lokalita je dle územního plánu
navržena jako smíšená zóna bydlení, kde je možno umístit rodinné a bytové domy
s orientačním počtem 150 bytů. Územním plánem je stanovena podmínka zpracování regulačního plánu, který umožňuje upřesnit vedení tras komunikací, sítí, doplnění zeleně a v neposlední řadě i celkového počtu bytů. Po opakovaných jednáních
navrhla stavební komise zastupitelstvu požádat o zpracování regulačního plánu v
dílčí části území, vlastněné developerskou společností. V diskuzi nabídl spolupráci při tvorbě regulačního plánu ing. Spitz, který je majitelem další významné části
území. Ing. Pokorný navrhl, aby bylo jednáno i s dalšími majitel pozemků v lokalitě
Sádky II. Zastupitelstvo následně schválilo navržený postup pro pořízení regulačního plánu a zároveň udělilo starostce, aby jednala i s dalšími vlastníky pozemků a
vyzvala je k účasti na projektu.
V posledním bodu byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídající věcnému břemeni, která souvisí se stavbou na ulici Polní, řešené už v
bodu pět.
V Různém podal p. Riedl zjištěné informace k omezovacím semaforům, na jejichž realizaci obdržela obec opakovaně nabídku. Po diskuzi bylo p. Riedlovi uloženo, aby získal ještě další informace k možnostem omezení rychlosti v obci.
Následně ing. Pokorný podal informaci o zveřejnění „Zásad územního rozvoje
JmK“. Ing Kvasnička a ing. Šumbera, kteří se touto záležitostí zabývali v předchozích
obdobích, upozornili na lhůtu pro podání připomínek a apelovali na vyvolání jed6
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nání s dalšími dotčenými obcemi, tak jako tomu bylo již v případě předchozích ZUR.
Na základě diskuze doplnil p. Veselý za návrhovou komisi bod programu, Projednání informace o zveřejnění „Zásad územního rozvoje JmK“. Tento bod byl na jednání
přijat a v usnesení zastupitelé pověřili starostku a místostarostu ke zpracování námitek k ZUR.

V. zasedání obecního zastupitelstva
Na začátku 5. zasedání obecního zastupitelstva bylo přítomno sedm zastupitelů,
v průběhu zasedání se dostavil zastupitel ing. Pokorný. Starostka obce navrhla na
úvod jednání doplnění dvou bodů programu. Body 14 a 15 byly přijaty a následně
byl přijat aktualizovaný program jako celek.
Druhým bodem programu bylo schválení návrhu společných připomínek obcí k
1. návrhu ZÚR JMK 2015 (Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje). Dne 23.
3. byl na úřední desce JM kraje oficiálně zveřejněn návrh nových ZÚR, k němuž bylo
možné podávat připomínky do 7. 5. Předchozí ZÚR JMK byly mimo jiné díky iniciativě s společnému postupu dotčených obcí soudem zrušeny. Vzhledem k tomu, že
nový návrh ZÚR obsahuje pouze dílčí změny, které v předložených variantách významně zasahují do katastru obce, zvolila obec Želešice v prvním kole připomínek
společný postup s ostatnímu obcemi.
V dalším dobu programu se zastupitelstvo zabývalo opravou Smlouvy o stanovení společného postupu pro projekční práce na průtahu obcí. Schválení této
smlouvy bylo předmětem jednání předchozího veřejného zasedání. Nyní šlo o
upřesnění původního návrhu smlouvy, kdy došlo k některým úpravám názvosloví.
V bodu číslo čtyři přijali zastupitelé usnesení, kterým se ruší usnesení zastupitelstva z roku 2007. V tomto usnesení byla stanovena maximální výkupní cena pro
výkup pozemků pod obchvat. Zrušením tohoto usnesení může dojít k dalším individuálním jednáním ve věci výkupů pozemků, kterých zbývá přibližně třicet.
V bodech 5 – 9 byly postupně schváleny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace, které podaly žádost o poskytnutí
dotace, a tato jim byla schválena. Aby mohla být dotace vyplacena, musí obec s
jednotlivými subjekty uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Dotace byly poskytnuty Tělovýchovné jednotě Viktoria Želešice, Římskokatolické farnosti Želešice, organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, Mysliveckému sdružení Želešice – Hajany a Diecézní
charitě Rajhrad, která zajišťuje péči pro seniory z obce Želešice.
V následujícím bodu 10 se zastupitelé zabývali schválením záměru pořídit regulační plán pro území Sádky II. Tento bod byl předmětem jednání na předchozím
veřejném zasedání zastupitelstva, avšak v souvislosti s následným kontaktováním
majitelů dotčených pozemků bylo zjištěno, že navržené a schválené termíny nejsou
reálné a starostka navrhla přijmout usnesení bez stanovení termínů.
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Předmětem bodu 11 a doplněného dobu 15 bylo schválení smluv o věcném
břemeni. V obou případech se jednalo o umístění distribuční soustavy nízkého napětí společnosti e.On na ulici Sportovní.
Dále se zastupitelé zabývali zhodnocením finančních prostředků obce. Obec má
část svých volných finančních prostředků uloženu na termínovaných vkladech, tak
aby docházelo k jejich zhodnocení, respektive nedocházelo k jejich znehodnocení.
Vzhledem k tomu, že v průběhu března a dubna byly některé termínované vklady
ukončeny, bylo nutné rozhodnout, jak s těmito volnými prostředky dále naložit. Starostka obce doporučila uložit prostředky znovu na termínované vklady Sberbank.
Nabídka této banky byla vyhodnocena jako nejlepší. Celkem bude na termínované
vklady s různou dobou splatnosti uloženo 27 milionů korun.
V dalším bodu přednesla předsedkyně finančního výboru Bc. Vildová návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. Toto rozpočtové opatření reaguje na výdajové stránce na zvýšení výdajů v důsledku odvodu DPH v souvislosti s fakturací stavebních
prací na přístavbě mateřské školy. V bodu č. 14 potom zastupitelé odsouhlasili plán
odpisů majetku obce. Odepisování majetku obce provádí obec v souladu s účetním
zákonem 563/1992 Sb. a vyhláškou 410/2009 Sb. A tyto odpisy musí zastupitelstvo
každým rokem schválit.
V Různém informovala starostka obce, že žádost o dotaci na opravu chodníků na
ulici 24. dubna nebylo vyhověno z důvodu připomínek k projektové dokumentaci.
Bohužel, v důsledku čekání na rozhodnutí o přidělení dotace odstoupila od smlouvy firma DP Stavby energo s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení. Následně
byla oslovena firma Zemako s.r.o., která se umístila ve výběrovém řízení na druhém
místě a se stavbou by měla započít v měsíci červnu. Dále starostka informovala, že
obdržela dopis od p. Halámka, majitele chaty v části Hojnary, kterým se domáhá
zrušení rozhodnutí stavební komise z osmdesátých let minulého století o umístění (soukromé) brány na obecním pozemku, která brání v přístupu k jeho i dalšímu
pozemku. Přístupová cesta je v nájmu jiných vlastníku okolních pozemků. Nájemní smlouva byla vypovězena, ale výpovědní lhůta je šest měsíců a teprve po jejím
uplynutí bude možné celou záležitost dále řešit. Dále Bc. Vildová vznesla dotaz, jaká
částka byla přislíbena pro Klub seniorů a co se z ní bude hradit. Klubu želešických
občanů a rodáků dostal příslib podpory své činnosti ve výši 40 tisíc korun a přislíbenou částku měl v úmyslu použít na úhradu kapely pro připravované „Babské hody“.
Z diskuze vyplynulo, že schválená částka by měla být použita pro financování více
akcí a bylo rozhodnuto, že se spolkem bude v této záležitosti ještě dále jednáno
(pozn. jednání následně proběhlo a byly dohodnuty podmínky ke spokojenosti
obou stran). Na závěr vznesl p. Šeda z řad občanů dotaz, jak s obcí spolupracuje
policie Rajhrad. Starostka obce odpověděla, že v současné době probíhají jednání
mezi obcemi o zajištění pořádku a bezpečnosti v obci a v jednání je spolupráce s
městskou policií Modřice.
8
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VI. zasedání obecního zastupitelstva
6. zasedání obecního zastupitelstva proběhlo tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomno bylo tentokrát sedm zastupitelů, ostatní byli řádně
omluveni. Zveřejněný program nedoznal dodatečně žádných změna a byl ve zveřejněné podobě přijat.
Na úvod programu byly schváleny výsledky inventarizací zjištěné při řádné inventarizaci majetku obce za rok 2014. Inventarizací se účastní pověření zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu či zřizovaných složek a plán inventarizací
schválilo zastupitelstvo na svém 2. zasedání. Inventarizace jsou podkladem pro
schválení závěrečného účtu obce za uplynulý rok, který je třeba schválit nejpozději
do 30. 6. Schválení závěrečného účtu předchází audit hospodaření. Inventarizace
jsou zároveň podkladem o přehledu majetku obce.
V následujících dvou bodech se zastupitelstvo zabývalo schválením kupních smluv
na převod nemovitostí, kterými obec nabude další pozemky ležící v trase plánovaného obchvatu. Na dotaz zastupitele ing. Pokorného, jak byla stanovena cena pozemků,
odpověděla starostka obce, že cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran.
V bodu číslo 5 schválilo zastupitelstvo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s ing. Spitzem. Tato dotace je určena na nutnou údržbu lípy, která se nachází na
pozemku pana Spitze a byla plánována v rozpočtu obce pro tento rok.
Dále zastupitelstvo v bodech 6 – 8 schválilo smlouvy o věcném břemeni, respektive smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni souvisejícími s uložením inženýrských sítí na pozemcích obce.
V bodu číslo 9 projednalo zastupitelstvo žádost o koupi pozemku p. č. 890 v k.
ú. Želešice. Jedná se o pozemek, u kterého již roce 2011 vyšlo najevo, že jej nynější
žadatel užívá neoprávněně a již tehdy byla podána žádost o odprodej pozemku.
Případný prodej obecního pozemku by však znemožnil přístup na sousední parcelu
a z tohoto důvodu byl prodej zamítnut do doby vyřešení přístupu k sousednímu
pozemku. Tento však dosud vyřešen nebyl a z tohoto důvodu zastupitelé s prodejem pozemku nesouhlasili.
V bodu číslo 10 se rovněž jednalo o žádosti o koupi části obecního pozemku.
V tomto případě žadatelé při vytyčení hranic pozemků zjistili, že mají již historicky
oplocenu i část obecního pozemku, kterou by nyní chtěli odkoupit. Zastupitelé s
prodejem pozemku, tak jak byl žadateli navržen, nesouhlasili, avšak připustili další
jednání o tomto prodeji, pokud budou upraveny parametry.
V bodu číslo 11 zastupitelstvo vyslovilo souhlas se založením Dobrovolného
svazku obcí Šlapanickou. Tento spolek by měl zajištovat přípravu integrovaných
projektů pro jednotlivé členské obce. Vůli ke vzniku tohoto svazku jednomyslně vyjádřili zástupci obcí SO ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností) Šlapanice
na svém setkání 28. 4. 2015.
Želešický zpravodaj 2/2015
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V dalším bodu jednání bylo starostkou obce předneseno rozpočtové opatření č.
4/2015, které bylo zastupiteli schváleno v předloženém znění. Rozpočtové opatření
řeší především financování úprav a zpevnění části polních cest a oprav veřejného
osvětlení.
Ve 13. bodu programu se zastupitelé zabývali žádostí o změnu územního plánu
na pozemcích p. Spitze, která by umožnovala na pozemcích žadatele vybudovat
ustájení pro hospodářská zvířata. Bližší informace o záměru poskytl zastupitelům
přítomný ing. Spitz. Zastupitelé odložili žádost o změnu územního plánu do doby
zpracování nového územního pánu, tak jak bylo v podobných případech praxí u
žádostí podaných v minulosti.
V Různém mimo jiné informovala starostka obce o uzavření smlouvy o dílo s firmou Zemako na stavbu„přeložka autobusových zastávek“, která by měla započít 15.
6. 2015. Zastupitel ing. Pokorný vznesl dotaz k pokračování výstavby MŠ, na který
odpověděla starostka, že dle vyjádření stavbyvedoucího bude termín stavby k 31.
8. 2015 dodržen.
Bohatá debata se znovu, již poněkolikáté, rozpoutala kolem záležitosti obecního
pozemku v chatové oblasti v části Hojnary. Tentokrát se veřejného zasedání zúčastnil osobně pan Halámek a jeho právní zástupce. Řada dotazů směřovala na zastupitele a bývalého starostu ing. Kvasničku, který se snažil přítomným vysvětlit, jak
záležitost vznikla a proč ze své pozice v minulosti jednal tak jak jednal. Zastupitelé
nemohli, než zopakovat, jaký je stávající stav věcí, který byl vysvětlen už na předchozím zasedání. Obec má zájem tuto záležitost uspokojivě vyřešit, ale musí dodržet
všechny zákonné náležitosti.
Několik dotazů vznesl p. Loukota z řad občanů. Zajímalo ho, jak pokračuje realizace dešťové kanalizace levé straně ulice 24. dubna od pošty po zastávku u samoobsluhy, kdy se uskuteční měření hluku, které ve stejném úseku přislíbil jeden ze
zastupitelů (p. Veselý), kde jsou tenisové kurty u domu za Bobrem. Dále navrhl, že
by měla být opravena kaplička v poli nad dálnicí a zda by nebylo vhodné vydláždit
hlavní cestu na hřbitově. Starostka obce odpověděla, že na dešťovou kanalizaci je
zpracovávána projektová dokumentace a stavba by se měla v letních měsících realizovat. Od měření hluku, které mělo urychlit další opravu vozovky v obci, bylo ustoupeno, protože došlo k dohodě se Správou a údržbou silnic a pokračování oprav
vozovky bude pokračovat v roce 2016. Ve věci kapličky, přesněji božích muk odpověděl p. Veselý, že tato není majetkem obce a nestojí ani na obecním pozemku, na
opravu však byla uspořádána sbírka v rámci výstavy v cukrárně „U Kulaté“ a záměr
organizátorů stále trvá. Cesta na hřbitově byla opravena provizorně. Ing. Kvasnička
upřesnil, že hřbitov je církevní majetek a obec do něj nemůže investovat, ale už byla
podniknuta jednání o převedení hřbitova do majetku obce. Správu hřbitova zajišťuje obec na základě zákona o pohřebnictví.
Jako další z občanů si vzal slovo pan Macháček, který upozornil na nepořádek
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u autobusové zastávky na kopci. Dále kvitoval snahu o opravu polních cest, ale
upozornil na cyklostezku do Rajhradu, která je rozježděna koňmi. Starostka odpověděla, že neexistuje zákonná úprava, kterou by bylo možné pohybu koní po stezce
zabránit. Soužití cyklistů, chodců a koní nejen na této cestě je třeba řešit jednáním s
provozovateli místních stájí.
Na závěr přednesl zástupce firmy Top4you s.r.o. prezentaci své společnosti zabývající se obchodováním s energiemi. S touto společností má nyní obec uzavřenu
smlouvu. Blíží se však konec její platnosti a obec bude zvažovat i další předložené
nabídky.

Základní a mateřská škola
Zájezd žáků ZŠ Želešice do Velké Británie
Letos se poprvé žáci želešické školy vydali na poznávací zájezd do Velké
Británie. Cestovali autobusem a přes La Manche se dostali trajektem.
První den strávili v přímořském městečku Brighton. Zde si prohlédli mořská akvária a zámeček postavený v orientálním stylu. Další dva dny se věnovali poznávání Londýna. Byli přítomni výměně stáží u Buckinghamského paláce, viděli spoustu významných budov včetně věže se zvonem Big Benem a
budov Parlamentu Spojeného království, navštívili hrad Tower, rozhlédli se po
městě na Temži i z výšky obřího vyhlídkového kola London Eye a stoupli si na
nultý poledník na Greenwichi. Ubytovaní byli v rodinách, takže mohli nahlédnout i do obyčejné anglické domácnosti.
Přijeli unavení, nicméně i spokojení a o něco zkušenější. Díky za perfektní
zorganizování akce patří paní zástupkyni Mgr. Janě Cackové.
Va

Co dělá moravská učitelka při zájezdu do Anglie?
No, co by dělala, řekla mi známá, furt počítá děti a peníze.
Počítání dětí učitelku po chvíli přestane bavit. Rozhodne se tedy, že přenese tento úkol na žáky samotné – to obnáší přidělení čísla každému z nich a
pak už jenom sluchovou kontrolu, jak se to „samo“ počítá.
No, samo… jak se to vezme. Petře – jedna – začni. JEDNA… kde je dvojka,
kdo je dvojka, neviděli jste Adama? DVA. Výdech. TŘI – ČTYŘI – PĚT… je tam šestka? Haló, šestka… ŠEST – SEDM – OSM… učitelka opět neklidně hledá očima,
u koho se to zaseklo – pak se setká se sladkým úsměvem: DEVĚT. Výdech. DESET
– JEDENÁCT – DVANÁCT – TŘINÁCT - ČTRNÁCT – PATNÁCT – ŠESTNÁCT… slyšeli jste šestnáctku? Jo? Musíš nahlas! – SEDMNÁCT – OSMNÁCT – DEVATENÁCT
– DVACET – DVACET JEDNA – DVACET DVA – DVACET TŘI… Byla tam ta dvacet
trojka nebo ne?
Želešický zpravodaj 2/2015
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Někdy učitelka tuto metodu nemůže za daných okolností použít a navíc
s ohledem na anglický klid nesmí použít svůj zvučný hlas, kterým by jinak mohla
velet na execírplace. S maximálním soustředěním pak očima přeskakuje z jednoho na druhého a toužebně si přeje, aby přestali hýbat a mísit s žáky z další školy.
Jindy je halekat povoleno, a dokonce si lze pomoci sešikováním svěřenců
do útvaru dvojstupu. Do dvojic, děcka. Utvořte dvojice. To je jedno, s kým jste ve
dvojici, stoupněte si tak jen kvůli počítání. Kam běžíš? Ty už máš tady dvojici. To
je přece jedno, s kým teď budeš stát… A dvojice se ne a ne utvořit. Zřejmě to není
jedno, s kým tvoříte dvojici. (Nakonec se dvojice přece jen sešly a některé se pak
ne a ne rozejít…)
Někdy učitelku při počítání polije pot. Jednoho nemám, kdo chybí? Děcka,
kdo nám chybí? Druhá učitelka se svou přepočítanou skupinou dělá mrtvého
brouka. Zuby nehty se snaží nepropadnout ještě pár sekund panice. Bylo nás
13! Adame! Ty’s byl s námi ve skupince přece!!! Výdech. První učitelka těch pár
sekund děsu druhé učitelce nikdy nezapomene.
Nakonec učitelka rezignuje. Prostě děti nepočítá vždycky, když ji to napadne. Někdy se to prostě nedá! V duchu se dovolává jejich pudu sebezáchovy ve
stádě. Nebo raději… Petře, začni, no! Jedna… kde je Petr???
Počítání peněz učitelku nebaví hned od samého začátku, jelikož je češtinářka nebo angličtinářka a nehodlá se tedy tímto tématem v této stati dále zabývat.
Učitelka dbá na to, aby se žáci teple oblékali, neb jak známo, počasí na Ostrovech je vrtkavé a my vnitrozemci nejsme zvyklí na čerstvý vítr z moře. Požádá tedy s předstihem o vyhlášení této rady autobusovým mikrofonem, obejde
všechny své děti a zopakuje jim, že se mají dobře obléct a co to vlastně konkrétně znamená „teple se obléct“. Večer při rozcházení na noc znovu všem klade na
srdce, aby si vzali druhý den na sebe teplé oblečení, do kufru autobusu už se
celý den nedostanou – kam by páni řidiči přišli, kdyby museli každému druhému hledat kufr v zavazadlovém prostoru…
Ráno učitelka rentgenovým zrakem zkoumá každého svého svěřence, a kdo
se jí nelíbí, toho donutí na ulici rozbalit kufr a doobléct se. Tak a všechno jsme to
ohlídaly, že Jani,… Můžeme jet! …Akorát ten Dominik. Dominiku, kde máš bundu?
V kufru?! Učitelka vymýšlí s malou dušičkou strategii, jak obměkčit srdce řidiče,
aby otevřel zavazadlový prostor. Lehounce s ním žertuje, nenápadně ho pochválí… a pane řidiči, až zastavíme, byl byste tak moc laskavý…
Konečně všichni oblečeni. Den je krásný, i když naše jihomoravské teplo
rozhodně vypadá jinak. Děti po prohlídce zámečku radostně skotačí na pláži
a škádlí se s vlnami… Šimone!!! Stačí jedna vlna a dlouhé teplé kalhoty se dají
ždímat. Nebylo by vlastně lepší, kdyby měli na sobě kraťasy?
Učitelka prožívá přátelskou atmosféru a pocit sounáležitosti. Kabina Londýnského oka (London Eye – vyhlídkové kolo na břehu Temže) se zavírá a učitelku přemáhá pocit příjemné pohody. Není třeba nikoho a nic počítat, je tu i
teplo. Želešická skupinka je pomalu vyzdvihována nad ohromné město. Jsou
nepatrní, ale je jim dobře. Povídají si, fotí, rozhlížejí se, poťukávají na informační
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displaye. Učitelku náhle zachvacuje pocit uspokojení, že může přispívat k této
krásné atmosféře, že pomohla dětem rozšířit obzory a že k dětem patří (dokonce až k nerozeznání – znepokojená černošská obsluha u vchodu se ptala: „Kde
máte učitelku?“). Učitelka se usmívá a tento dojem si bude ještě dlouho vybavovat. Kabina se ocitá v nejvyšším bodě, slunce září a …Pančelko, kdy budeme už
dole? Já už to NEVYDRŽÍM!
(Mix vzpomínek na cestu želešických školáků do Anglie volně zpracovala Va)

Little „shards“ from England
In England we have experienced a lot of things. For example the London
Eye, Tower Bridge, Sealife and many others. One day it was raining, but it was
one of the best trips anyway. There was a lot of fun. (Sabina)
V Anglii jsme zažili spoustu věcí. Například Londýnské oko, Towerský most, mořská akvária a hodně dalších. Jeden den pršelo, ale stejně to byl jeden z nejlepších
výletů.
It was amazing! London is a beautiful city. The bus tour Hop-on Hop-of was
the most beautiful. I saw Tower Bridge, London Eye and Gherkin. (Michaela Ž.)
Bylo to úžasné! Londýn je krásné město. Nelkrásnější byl autobus „Naskoč-Vyskoč“. Viděla jsem Towerský most, Londýnské oko a mrakodrap „okurka“.
It was a nice week with best people. I love English food. And I love the United Kingdom and its history. (Sofie)
Byl to pěkný týden s nejlepšími lidmi. Miluju anglické jídlo a strašně se mi líbí
Spojené království a jeho historie.
Crisps with vinegar was the most impresive food. We slept in a host family
in London suburb. We saw Buckingham palace, London Eye, Houses of Parliament, Big Ben, Tower Bridge etc. (Barbora)
Z jídla na mě nejvíc zapůsobily bramborové lupínky s octem. Spali jsme v hostitelské rodině v okrajové londýnské čtvrti. Viděli jsme Buckinghamský palác, Londýnské oko, budovy Parlamentu, věž Big Ben, Towerský most a tak dále.
It was very beautiful. Big Ben was the best. The bus „hop on, hop off“ was
superb.
(Michaela N.)
Bylo to krásné. Nejlepší byl Big Ben. Autobus „Naskoč-Vyskoč“ byl super.
London is a very big and excellent city where I have already been. I like Tower Bridge and Cucumber, but the skyscraper Shard is the best building in London for me. London‘s underground looks like labyrint. (Dominik)
Londýn je velmi velké a skvělé město – a já jsem tam už byl! Líbí se mi Towerský
most a mrakodrap Okurka, ale nejlepší budovou v Londýně je pro mne mrakodrap
Střep. Londýnské metro vypadá jako bludiště.
Želešický zpravodaj 2/2015
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Spolky a dění v obci
Obecní pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. V letošním roce
se tato akce přesunula do areálu hřiště a návštěvníci, kterých bylo opravdu mnoho, ať už velkých nebo malých, mohli zaznamenat i další novinky. Pro děti byl
připraven skákací hrad a různé drobné soutěže, jako létání na koštěti, hod chlupatým baziliščím vejcem na cíl, skoky v ježibabích pytlích a další kratochvíle, jako
třeba kreslení čarodějnic.
Proběhla soutěž o Miss malá čarodějnice a Miss ježibaba a soutěž o nejbláznivější účes čarodějnického sletu. Vítězné čarodějnice mohly odletět na zbrusu nových košťatech a Jirka Šejnoha obdržel jako výhru za nejbláznivější účes šampón
a pořádný hřeben na jeho údržbu. Ukázalo se, že duhově barevné vlasy nejsou
vlastní, ale pravidla to nezakazovala. Po vyhlášení nejlepších čarodějnic vzplála
hranice vyzdobená čarodějnicí vlastnoručně vyrobenou paní starostkou. Hladem
ani žízní nikdo netrpěl. Pro děti byl k dispozici sud malinové limonády, pro dospěláky sud dalešického piva. Hádejte, kdo ho zdolal rychleji? Pro ty, co přišli v
maskách, byly připraveny i špekáčky, ale dostalo i na nemaskované. Dobrá nálada
určitě nechyběla.

Více obrázků z obecního pálení čarodějnic si můžete prohlédnout zde:
http://goo.gl/UDZNKN

Hasiči dbají o vzhled obce
S probouzejícím se jarem se již tradičně probouzí vztah některých občanů k
Želešicím s potřebou udělat něco navíc. Tak jste si mohli všimnout, že v jarních
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měsících se po obci nebo jejím
okolí míjí různé zájmové skupinky lidí, sdružené do organizovaných spolků, nebo jen tak ze
zájmu o prostředí kolem sebe s
igelitovými pytli. Není těžké domyslit proč asi. Jednoduše proto,
aby Želešice nebo jejich okolí se
postupně neproměnilo v smetiště. Tradičně se k těmto sběračům
všech možných odpadků připojili i místní hasiči a vysbírali několik
plných pytlů odpadků v korytu
Bobravy.
Je škoda, že odpadky nekončí ve sběrných nádobách nebo na sběrném dvoře
hned po použití, že je musí třetí osoby vysbírat.
Prostředí kolem nás bychom si měli více vážit a ne jen kritizovat, že jinde za
hranicemi by se to nestalo. Ono „by se to nestalo“ je především na nás, jak se budeme chovat jeden k druhému nebo prostředí ve kterém žijeme, zda budeme
vycházet z trávy na břehu Bobravy s pořezanou nohou od rozbitého skla nebo
prázdné konzervy.
Za JSDH Jiří Kvasnička

Jarní úklid želešických úvozů
Sobota 18. dubna 2015
Nemýlím-li se, tak už popáté se sešla parta nadšenců, aby pomohla uklidit místa, kolem kterých denně chodíme, a která stále lákají některé spoluobčany k odhazování nejrůznějšího nepořádku v domnění, že to v zarostlém příkopě nikomu
nevadí. Ale to se pletou. Nepořádek nám vadí, proto se s ním pokoušíme bojovat.
Příhodným termínem pro konání je vždy jaro, kdy ještě zeleň není tolik rozbujelá, a taky to vychází blízko mezinárodní akce - Dne Země (22. dubna). Letos
to zpočátku vypadalo, že přeháňka a chladné počasí leckoho odradí, naštěstí to
tak nedopadlo. Sešlo se nás ráno 21 (14 dětí a 7 dospělých) a jeden pes. Nejprve
jsme prošli tradiční místa – návrší pod kostelem a obě strany ulice Sportovní až
k hřišti. Protože jsme ale touto trasou procházeli loni i předloni, přeci jen bylo
odpadků o poznání méně, a tak jsme se záhy museli rozhodnout, kam jinam se
přesunout. Když pak vyslaná hlídka nakoukla za garáže a do strže vedoucí až nahoru ke hřbitovu, bylo jasno. Veškeré pracovní síly se napřely na vyčištění tohoto
téměř skrytého zákoutí, kde za řadu předchozích let skončily všelijaké láhve, plechovky, staré kompoty, izolace z kabelů, různé textilie a množství téměř neidentifikovatelných předmětů. Snažili jsme se už při sbírání věci třídit podle materiálu,
že snad se alespoň část bude moci recyklovat. A bylo toho tolik, že jsme naplnili
přes dvacet pytlů a ještě stejně velká hromada nezapytlovatelného smetí ležela
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vedle. Dva dobrovolníci pak odpoledne sklo a část plastů odvezli do sběrného
dvora, kde pak svůj náklad celou hodinu třídili podle druhů. O zbývající hromady
se pak postarali zaměstnanci obce – díky moc!
A co bylo odměnou pro statečné brigádníky? Každý dostal tatranku na rychlé
doplnění spotřebované energie, a pak jsme ještě společně poobědvali špekáčky
na farní zahradě.
Co dodat na závěr? Je zajímavé pozorovat proměny složení brigádníků – v
prvních ročnících to byly především akční želešické maminky na mateřské dovolené, teď (už pod hlavičkou Zvonku - základního článku Hnutí Brontosarus, který
má v Želešicích sídlo) se stále víc přidávají školní děti, které často přilákají i své
rodiče, kterým prostě není jedno, jak vypadá místo, kde žijeme. A to je myslím
moc dobře :-)
Jen tak dál a příští rok nás doufám bude zase o něco víc!
Z. R.

Spolek želešických občanů a rodáků
Jak se zdá, tak náš spolek si již (pomalu, ale jistě) získává své místo na slunci, o
čemž svědčí kulturně společenské akce, které jsme pořádali v posledních čtyřech
měsících. V měsíci únoru to byl 1. Společenský (valentýnský) ples, který se podle
našeho názoru a ohlasu účastníků vcelku vydařil. Další akcí byl březnový (josefský) ples, který pořádal klub žen při našem spolku a i ten se vydařil, za což si všichni, kteří se na přípravě a vlastním průběhu podíleli, zaslouží poděkování. V klubu
žen aktivně pracuje asi deset dam a rády by mezi sebe přivítaly další zájemkyně,
protože do budoucna má klub smělé plány a pracovitých a aktivních lidí není
nikdy dost. Zájemkyně se mohou kdykoli přihlásit u paní Masopustové. V dubnu
se uskutečnil jarní trh (tzv. blešák), který byl taky celkem dobře navštíven občany.
Zatím poslední akcí byla letní noc, jejíž součástí byla beseda s populárním fotbalistou Petrem Švancarou, kterou lze také považovat za úspěšnou. Nedílnou a
vítanou součástí všech akcí byla bohatá tombola, kterou se vždy podařilo zajistit
díky pochopení a štědrosti místních firem: Kámen Zbraslav, Agrogen Želešice, M
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Ocean, Autoservis Kala, VS Build, Bohumil Haut, Meva Brno, Zahradnictví ing. Urban, Autoservis Kalina, Servis Plus Iveco, Ing, Jiří Kvasnička, BP textil p. Brabcová,
Restaurace Victoria, Victoria Wannieck, Kuzovo.cz a v neposlední řadě obec Želešice. Tyto firmy si zaslouží naše velké poděkování a přejeme si, aby nám byly nakloněny i do budoucna. K tanci i poslechu nám vždy hraje paní Lenka Machová,
které taky patří poděkování. Zhodnotíme-li všechny pořádané akce, můžeme je
považovat za úspěšné. Kladem byla slušná účast mladších občanů, velkým záporem je stále přetrvávající celkově nevelký zájem občanů. Naše obec je asi„zakletá“
a my si s touto situací i přes naši snahu neumíme poradit.
Pro nejbližší budoucnost připravujeme na 4. Července vystoupení Dua Jamaha, v září se uskuteční babské hody, na kterých bude hrát známá Mistříňanka a v říjnu bychom rádi uskutečnili zájezd do Prahy na natáčení oblíbeného
televizního pořadu Sejdeme se na Cibulce. Ten však bude přímo závislý na zájmu občanů.
Jinak stále platí náš zájem o další lidi z řad občanů obce, kteří mají zájem o
práci v našem spolku. Přivítáme kohokoli, kdo bude chtít s námi spolupracovat
na dalších akcích pro zlepšení kulturně společenského života občanů naší obce.
Za spolek Jan Macháček

Tradiční výstava vín po osmadvacáté
I v letošním roce se do Želešic sjeli milovníci vína z širokého okolí, aby mohli
ochutnat a zhodnotit vzorky vín místních i přespolních vinařů. Tradiční výstava
vín se konala 25. dubna 2015 v areálu Vinařského spolku, v cukrárně a vinotéce U
kulaté a jednalo se už o 28. ročník. K poslechu i tanci zahrál již tradiční host této
události, cimbálová muzika Vonice z Krumvíře.
I v tomto roce vinaři přesvědčili, že snaha o nejvyšší kvalitu vín není jen věcí
velkovinařů, ale že tento směr je prioritou i pro zdejší drobné vinaře, kteří pěstují
révu a vyrábějí víno především pro radost a to i přes fakt, že rok 2014 byl rokem,
který vínům příliš nepřál. Rok 2014 byl rokem plným přírodních rozmarů. Mimořádně teplá zima, kdy nevymrzli škůdci, ale za to dobře přezimovali ptáci, jaro tři
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měsíce bez srážek, chladný a deštivý srpen, místo babího léta zima a silné deště. Nastoupily plísně a hniloba a do toho hladoví ptáci a vosy. I zkušení chemici
byli často bezradní a málokdo uchoval zdravá vína do pozdních sběrů. Ve sklepě
to pro vinaře znamenalo nutnost s víny více pracovat a využít veškerých svých
dovedností, aby vyrobili vína pitelná. Zajímavé bylo srovnání mladých vín s víny
ročníku 2013, který rovněž vynikal vysokou kyselinou.
Nejlépe hodnocenými víny byly mezi bílými víny Pálava, pozdní sběr r. 2013
od MU v Brně ŠZP Žabčice a mezi červenými víny Dornferlder, pozdní sběr r. 2013
od Jana Urbana z Ořechova. Mezi mladými víny nejvíce bodovali bílý Sauvignon,
kabinetní od Tomáše Tetura z Velkých Bílovic a červená Frankovka od Františka
Řiháčka z Viničných Šumic. Ocenění za kolekci nejlépe hodnocených místních vín
získal Radoslav Urban z Hajan. Vystaveno bylo celkem 424 vzorků bílých, červených i růžových vín.

Želešické hody
V předchozích pěti letech si pevné místo v červnovém kalendáři získaly znovuobnovené želešické hody, které patří mezi nejdůležitější a nejnavštěvovanější
akce, které dokážou přilákat nejen místní, ale i jejich širší rodiny, známé a kamarády. Přípravy na víkendovou akci začínají vždy již dlouho předem a nejinak tomu
bylo i v letošním roce. Už v březnu si parta mladých nadšenců zvolila ze svého
středu hlavní stárkovský pár, kterým se pro letošek stali Honza Starý a Markéta
Pařilová a k nim se přidalo dalších deset párů, ve kterých se objevilo hned deset
nových tváří. Role sklepníka se pro letošní rok ujal Lukáš Kvarda.
Následovaly přípravy, které zahrnují mnoho činností. Je třeba zajistit kapely
na oba hodové večery, s dostatečným předstihem objednat kroje. Mezi oblíbenou část příprav určitě patří výběr těch správných vín přímo u vinaře, který pochopitelně přísluší pouze zletilým členům hodové chasy. Velkou porci času hodové
chase spolkl taneční a pěvecký nácvik, který se odehrával ve školní tělocvičně a
později přímo v místě dění. Svoje taneční a zpěvácké dovednosti mohli potom
stárci poprvé představit na Posezení u cimbálu, které se tentokrát uskutečnilo v
pátek 5. června v prostorách cukrárny a vinotéky U Kulaté. Do nácviku se zapojili
i malí tanečníci a tanečnice, kteří se stali téměř nepostradatelnou součástí hodového průvodu a slavnostního nástupu krojované chasy pod nazdobenou májou.
Malých krojáčků se letos sešlo na dvě desítky.
Samotný hodový víkend začal už ve čtvrtek, kdy museli stárci dopravit z lesa
máju. Pátek byl potom zasvěcen posledním intenzivním přípravám, kdy bylo třeba připravit celý areál na příliv návštěvníků, nachystat lavičky, stoly, stany, toalety,
osvětlení. Od rána se zdobila mája, ale i celý areál do jásavých hodových barev. Kolem jedné hodiny odpolední byla potom vyzdobená mája vztyčena, aby do okolí
hlásila, že letošní hody jsou tu a těm, kdo si nevšimli barevných plakátů po obci
oznámila, že se bude něco dít a to už brzy. Páteční večer patřil taneční zábavě, na
které všem přítomným, kterých se sešlo ke dvěma stovkám, zahrála kapela Grif
05. Součástí programu bylo i vystoupení taneční skupiny X-trim z Modřic. Mladé
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tanečnice sklidily za předvedená vystoupení zasloužený potlesk. Letošní hodový
program měl jednu významnou změnu. O hodové právo, kterým stárci přebírají
na dobu hodového veselí vládu nad obcí, nežádali stárci v sobotním dopoledni,
ale tento důležitý ceremoniál se tentokrát odehrál na páteční zábavě, kde hodové
právo předala do rukou hlavního stárka paní starostka Magda Kvardová. Návštěvníci mohli v průběhu večera shlédnout projekci půlnočních překvapení z předchozích pěti let, která byla pozvánkou na půlnoční překvapení následujícího dne.
V sobotu ráno se celá hodová chasa sešla před domem hlavního stárka, odkud
se všichni odebrali k tradičnímu požehnání do místního kostela. Z kostela se stárci
vydali položit kytičku růží k hrobu pana Hrabovského, který významně přispěl k
tomu, že byly hody v Želešicích po dlouhé pauze znovu obnoveny a místní nadšenou mládež naučil, jak na to. Potom se ke stárkům připojili muzikanti z dechové
kapely Šohajka a průvod se vydal pro hlavní stárku. Namísto vyvolávané Markéty vyšel před dům její tatínek v zástěře a s pentlí na hlavě. Tanec hlavního stárka
Honzy s panem Pařilem všechny pobavil, ale přece jen trvali na tom, že chtějí mezi
sebe Markétu. A potom se jednotlivé páry, vybavené větvičkami rozmarýny vydaly zvát své spoluobčany na odpolední hodovou zábavu. Kolem jedenácté hodiny
se spustil déšť a tak kapela vyhrávala pod střechou u hospody U Hanibala a stárci
se po krátké pauze vydali opět zvát, vybaveni deštníky a pláštěnkami.
Odpoledne se počasí umoudřilo a tradiční slavnostní průvod obcí se tak mohl
odehrát už zase za příjemného slunečného počasí. Průvod, ke kterému se po cestě obcí přidávali početné skupinky přihlížejících, se zastavil ke dvěma tanečním
zastávkám. O bezpečnost průvodu na frekventované hlavní ulici se i tentokrát
vzorně postarali místní hasiči a celý průvod tak bez úhony doputoval až na hřiště,
kde už na něj čekali další zvědavci, z nichž někteří si krátili čas na letos početných
pouťových atrakcích. Po krátké pauze, kdy si muzikanti museli připravit své působiště, mohl začít slavnostní nástup stárků, který se vždy těší obrovskému zájmu
přítomných a nejinak tomu bylo i letos. Stárci předvedli, že hodiny nácviku nepřišly vniveč a vše zvládli na jedničku. Sklepník návštěvníkům jednotlivé páry krátce
a vtipně představil. Následovalo vystoupení malých krojáků a krojaček a ani ti se
nenechali zahanbit a svým výkonem bavili přihlížející a dojímali maminky a babičky. A potom už mohli do kola všichni. Stárci nejdříve vyzvali k tanci svoje rodiče
a blízké a postupně se přidávali další a další. Odpolední program ještě zpestřilo
vystoupení mladé dechové kapely Taškaříci ze ZUŠ v Ořechově. Kromě běžných
pouťových atrakcí, kolotočů, obří houpačky, střelnice a dalších, zaujal malé i velké
hodový fotokoutek, kde se mohli vyfotit na pozadí se stárkami ručně malovanými
lidovými motivy a se součástmi kroje a ihned si odnést jako upomínku jedinečnou
fotku. Dobře se všichni bavili i při focení s plakátem stárků v životní velikosti, kterým mohli propůjčit svoje obličeje. Dobrou náladu nepokazila ani krátká dešťová
přeháňka. Déšť zkrátka k hodům v Želešicích tak nějak patří, letos ho naštěstí nebylo až tak mnoho.
Večer si stárci zopakovali svůj slavnostní nástup i s vystoupením krojované
drobotiny a potom se rozběhla večerní hodová zábava. Před půlnocí proběhla,
podobně jako předchozí večer projekce, která představila půlnoční překvapení z
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předchozích pěti let, kankán z prvního roku obnovených hodů v roce 2010, Hříšný
tanec, Pomádu a další z let následujících. Asi jen málokdo z přihlížejících postřehl, že téměř všichni krojovaní tanečníci někam zmizeli. Videoprodukce skončila a
celý areál se ponořil do naprosté tmy. Z té se za zvuků hudby na tenisových kurtech pod tanečním parketem z ničeho nic vynořily světélkující siluety a předvedly
fantastickou taneční šou, na kterou publikum z počátku ohromeně hledělo, aby
vzápětí začalo nadšeně jásat a celé vystoupení si vyžádalo ještě jednou. Opravdu
výtečná podívaná.

Obrázky z letošních, ale i předchozích hodů v Želešicích si můžete prohléhnout na
http://zelesickehody.rajce.idnes.cz/

Sport
Fotbal
Po vydařeném podzimu, kdy tým skončil na druhé příčce, měl před startem jarní sezony želešický tým velké ambice a zcela otevřeně se začalo mluvit o postupu
do krajské soutěže. Z podzimního kádru chyběl pouze Šeliga. Před vstupem do
sezony tým navíc posílil bývalý prvoligový hráč Pavel Šustr, který hájil barvy brněnského 1. FC (Zbrojovky). Mnohé měl napovědět hned úvodní duel s vedoucími Moutnicemi. Želešice byly v tomto utkání lepším týmem, ale nedokázaly se
gólově prosadit. Moutnice skórovaly v poslední desetiminutovce z pokutového
kopu po nešťastném zásahu padajícího bránícího hráče rukou a odnesly si velmi
cenné body ze hřiště svého pronásledovatele. V následujícím zápasu ve Zbraslavi
se želešičtí hráči znovu gólově neprosadili a postupové naděje začaly ztrácet jasné
kontury. V dalším domácím utkání sice Želešice s přehledem uspěly proti Říčanům,
ale přišly další matné výkony. Těžko pochopitelná domácí prohra s beznadějně
posledními Blažovicemi, až v závěru zápasu zachráněná remíza s předposledními
Střelicemi a naprosté výsledkové kolapsy na hřištích průměrných soupeřů. V tradičním prestižním místním derby s Ořechovem želešický tým brzy vedl, ale nakonec v
závěru doháněl dvoubrankové manko a zachránil remízu 3:3(1:2). Nakonec se tým
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musel spokojit až se sedmým místem, což sice není žádný propadák, ale vzhledem
k postupovým ambicím sezonu určitě nelze hodnotit jako úspěšnou.

Dorostenecký tým byl podobně jako v předchozí sezoně vytvořen sloučením
týmů z Ořechova a Želešic. V této kategorii je to z důvodu nedostatku hráčů běžná praxe. Dorostenci pod vedením Lukáše Kvardy a ořechovského Petra Buriana
odehráli velmi solidní sezonu a v silné konkurenci nakonec obsadili velmi solidní
sedmou příčku. Dorostenci se taky často objevovali v řadách želešického áčka. Stabilní místo v sestavě mužského týmu získal Jakub Mach, v brance se několikrát objevil Pavel Hrbáček. Do mužského fotbalu nakoukl taky Dominik Hude, který byl v
patnácti letech nejmladším hráčem v historii seniorského týmu, leč o tento primát
záhy přišel, když mu ho sebral další mladík Adam Gajarský. Bohužel, s dorosteneckým fotbalem se pravděpodobně budou muset Želešice na nějaký čas rozloučit,
protože ani po sloučení týmu s Ořechovem není pro příští sezonu dostatek hráčů,
aby mohl být tým přihlášen do soutěže.
Dostatek fotbalového mládí a lepší výhled do budoucna nabízí naopak týmy
žáků a přípravky, kde je na trénincích opravdu živo. Fotbalovému potěru věnují
svůj volný čas Franta Starý a Tomáš Zlínský. Žáci ve své soutěži sice skončili poslední, ale posbírali cenné zkušenosti a v následující sezoně to určitě bude lepší. Přípravka dokázala pětkrát vyhrát a obsadila 7. místo.
Letos novým týmem byli old boys. Ti se dosud scházeli pouze k občasným přátelským utkáním se sousedním Ořechovem, na podzim se však přihlásili do nově vzniklé
soutěže, kde si vůbec nevedli špatně. Po podzimu skončili na čtvrtém místě, když o
třetí příčku přišli díky obdržené brance v poslední minutě zápasu v Modřicích. V jarní
části se přes nebo právě kvůli poctivé zimní přípravě projevila únava materiálu a tým
nastupoval často ve značně redukované sestavě, přesto čtvrtou příčku uhájil.
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Badminton
Badmintonový tým v předchozí sezoně skončil na šestém místě tabulky, což
mu zaručovalo účast v nově vzniklé páté lize. Této příležitosti tým nevyužil a přihlásil se znovu do městského přeboru Jihomoravského kraje (6. ligy), kde se chtěl
opět umístit v horní polovině tabulky. Jenže se značně prořídlou sestavou se nepodařilo v základní části soutěže postoupit mezi prvních šest týmů a Želešice čekaly
souboje o pořadí. Před prvním utkáním v Uh. Hradišti se zranil Veselý. Ten do utkání
nastoupil víceméně z povinnosti, svůj duel však dokázal nečekaně vyhrát. Nevyšla však taktická varianta rozdělením tradičního deblového páru Chytka, Veselý a
přesunutí Chytky do smíšené čtyřhry, kde s Oberfrancovou neuspěli a neuspěl ani
nově vzniklý debl Veselý, Andrlík. Želešice si odvezly porážku 2:6. Rozhodujícím
se ukázal souboj s Bořitovem, se kterým dosud Želešice nikdy neprohrály. Jenže v
utkání na kurtech soupeře v Ráječku už Veselý bojoval více s bolavým loktem než
se soupeřem a tak jediným, kdo dokázal uspět, byl Jirka Chytka a Viktoria prohrála
vysoko 1:7. V závěrečném utkání sezony podlehly Želešice Židlochovicím 2:6 a musely čekat na poslední duel soutěže. V tom dokázal Bořitov překvapivě remizovat v
Uh. Hradišti a posunul tak želešický tým až na poslední příčku tabulky.

Pingpongový turnaj U Kulaté
V sobotu 13. 6. proběhl v sále U Kulaté amatérský turnaj ve stolním tenisu. Jednalo se o první „testovací“ ročník akce. Zřejmě hlavně z důvodu velkého horka, které panovalo venku, nebyla účast příliš vysoká, přesto se dá konstatovat, že se turnaj
povedl a zúčastněné bavil.
Po rozlosování do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým, postoupili do finále čtyři účastníci včetně jednoho „zahraničního“ z Hajan. Vítězství
však zůstalo doma v Želešicích: 1. Ivan Riedl, 2. Michal Chramosta, 3. Stanislav Caha.
Všechny ceny se po turnaji společně snědly a vypily. Děkujeme paní Masopustové za pomoc při organizaci turnaje.

Historické okénko
70. výročí konce II. světové války
V letošním roce si celý svět v květnových dnech připomenul 70. výročí ukončení
největšího a nejkrvavějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Želešice si v tichosti tuto událost připomenuly 24. dubna, kdy byly Želešice osvobozeny. Jako trvalou
vzpomínku na konec války nese toto datum v názvu i hlavní ulice v Želešicích. Jedná
se však o datum, kdy byly osvobozeny obce Ořechov a Hajany, kde probíhaly rozhodující boje o přístup k Brnu. Do Želešic vstoupili vojáci o den později.
Podívejme se, jak události těchto a následujících dnů zachytila Kronika hasičského
sboru v Želešicích: „Od půli dubna 1945 do 26. dubna se bojovalo o Brno. Dne 17. 4.
Pronikly pancéřové jednotky RA až do Bohunic, ale stáhly se zpět k Rajhradu. Němci
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zaujali u Ořechova posice a kladli odpor, aby umožnili Němcům z Brna ústup po státní
silnici k Jihlavě. Ořechov a Hajany byly za těchto bojů z větší části zničeny. V Ořechově
zničeno 87 domů, v Ořechovičkách 110 domů a v Tikovicích 46 domů. Tyto obce byly
po osvobození spojeny v jednu obec Ořechov. Dne 25. Dubna 1945 po 11 denním
boji osvobozeny a den na to 26. 4. 1945 i Brno …
… Německé obyvatelstvo se většinou stáhlo s jejich ustupující armádou k Jihlavě
a do Čech, ale hned v prvých dnech po válce se počali Němci pomalu a houfně vraceti.
Byli však zajišťování ve sběrných táborech. Jeden tábor byl rovněž v Želešicích.
Byli v něm Němci z okresu Brno-venkov a to ti, kteří se nedopustili trestných činů proti
českému lidu. Ti, kteří byli udáni pro zločiny proti českým lidem, byli dáni do soudní
vazby a přišli před Lidové soudy.
Německý majetek byl dekretem pres. republiky zabaven ve prospěch státu k odčinění spáchaných škod. V květnu 1945 nastalo velké stěhování lidu. Vraceli se čeští
dělníci z Německa, političtí vězni z koncentračních táborů a věznic, vyhnaní rolníci se
vraceli na své majetky.
Němci ze Želešic též většinou uprchli před RA a do obce se počali stěhovati obyvatelé Ořechova a Hajan, kterým shořely v bojích domky, přišli o svůj majetek.
Záležitosti obce vedl správní komisař kpt. Zdeněk Šťastný.
Mezi prvnímu českými osídlenci v Želešicích byl br. Jiří Chudáček, státní cestář, který se přistěhoval s rodinou z Hajan dne 5. 6. 1945. Jeho domek v Hajenech byl za bojů
v posledních dnech dubna 1945 vybombardován a vyhořel do základů, takže přišel o
všechen svůj majetek. Byl mu přidělen domek č. 159.
Správní komisař obce Želešic dal totiž vyhlásiti v Hajanech a Ořechově, aby se přídělci nastěhovali do 10. 6. 1945 do přidělených domů, jinak budou přiděleny jiným
uchazečům.
Tím způsobem bylo do 15. června 1945 půl obce Želešic osídleno Čechy.

Kniha o Želešicích
Stále máte možnost získat fotoknihu „Z historie Želešic na fotografiích“. Tato publikace nabízí na více než 200 stranách průřez želešickou historií v obrazech z různých
období od začátku minulého století až po současnost.
Knihu je možno zakoupit na podatelně OÚ a cena je Kč 345,-
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