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ÚVODEM

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Slovo starosty

Obec Zlechov
Zlechov č. p. 540, 687 10
IČ: 00291609

Vážení spoluobčané,
konec letošního roku se nám kvapem blíží
a doba vánoční nás všechny obklopuje svou
pohodou, ale i uspěchaností. Blíží se čas,
dle mého názoru nejkrásnější, čas vánoční.
Období, ve kterém bychom alespoň na chvilku
měli zapomenout na své každodenní starosti,
kde bychom se měli snažit k lidem kolem sebe
chovat hezky, ale především udělat si čas na
své nejbližší. V nejkouzelnějším období v roce
by neměla chybět láska, klid, mír a pohoda.
Každým dnem můžeme také očekávat sněhovou nadílku. Dovoluji si při této příležitosti
upozornit řidiče na dodržování dopravního
značení a neparkování vozidel na místních

komunikacích. Špatně zaparkovaná vozidla
komplikují odklízení sněhu z cest a chodníků.
Je naší snahou zajistit údržbu chodníků
a komunikací v maximální míře.

Úřední hodiny:

V tomto předvánočním čísle našeho zpravodaje bychom vám chtěli shrnout, co se
v naší obci událo za poslední tři měsíce.

Telefon:

V půlce června jsme získali informaci o tom,
že nám byla přidělena dotace z Ministerstva
zemědělství na akci “Regenerace pohřebiště
ve Zlechově”, a to ve výši 700 000,- Kč.
Zakázku vyhrála firma STAVSPEKTRUM s.r.o,
která předložila nejlevnější cenovou nabídku.

Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek		
Starosta: 		
Místostarosta:
Úřadovna:

7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:00
+420 572 597 340
+420 572 597 501
+420 572 587 339

E-mail / WWW:
E-mail podatelna: podatelna@obeczlechov.cz
E-mail účetní:
ucetni@obeczlechov.cz
E-mail starosta:
starosta@obeczlechov.cz
WWW:
www.obeczlechov.cz
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Celkové náklady na akci činily2 687 208,- Kč.
V rámci tohoto projektu byla opravena přední
a boční část hřbitovní zdi, dále pak vyměněna
nová vstupní brána a vysázena nová zeleň.
Začali jsme s postupnou výměnou autobusových zastávek, první zastávka byla vyměněna
ve směru na Tupesy a dodala nám ji zdarma
firma mmcité + a.s., které bych tímto chtěl
poděkovat. Postupně bychom rádi doplňovali místa pro odpočinek, lavičky, koše
a stojany na kola, především pak v místech,
kde proběhla rekonstrukce, jako je například
na hřbitově a právě u nové zastávky. V letošním roce už jsme bohužel nestihli plánovanou opravu zábradlí kolem zlechovského
potoka, rekonstrukce je dohodnuta a bude
realizována začátkem roku 2017.

ÚVODNÍ SLOVO
vytvořili několik parkovacích míst, dále pak
odpočinkové místo s parkovým mobiliářem,
prvky pro děti a v neposlední řadě obohatit
o zeleň, která se významně podílí na celkovém vzhledu nejen konkrétního místa, ale
především obce.
Ještě bych rád všechny informoval o tom, že

poděkovat všem, kteří se zapojují do spolkové
činnosti a celkově se podílejí na zlepšování
kvality života v naší obci. Dovolte mi, veřejně
poděkovat všem, kteří mě podporovali
a zpříjemňovali mi můj dlouhodobý pobyt
v nemocnici. Zejména rodině, všem žákům
ZŠ, dětem z MŠ a celému učitelskému sboru.
Velké díky patří také panu Ing. Tománkovi za
zastoupení v mé nepřítomnosti, zastupitelům
a zaměstnancům za bezchybný chod obecního úřadu.

dokončujeme projektové přípravy potřebné
na kompletní rekonstrukci chodníků a cyklotras podél silnice III/05018. V rámci této
akce je již přichystána kabelizace NN vedení,
dále pak vedení O2 a rekonstrukce kanalizace.
Vzhledem k náročnosti této akce doufám, že
se podle plánu začne na jaře 2017

Všem spoluobčanům přeji příjemné a pokojné prožití vánočních svátků a v příštím roce
především hodně zdraví a štěstí.

Závěrem mého úvodního slova bych rád

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

S obcí Boršice jsme začali projektovat
Cyklistickou stezku svatého Metoděje Boršice
– Zlechov, která bude kopírovat starou hradskou cestu mezi oběma obcemi. Více informací
o stezce naleznete uvnitř zpravodaje. Se
Starým Městem spolupracujeme na osvětlení cyklostezky mezi Starým Městem a Zlechovem. Realizace by mohla vyjít už v roce
2017.
Letos jsme také stihli podat žádost o dotaci
na Ministerstvo školství a mládeže na
rekonstrukci fotbalových kabin a rekonstrukci
víceúčelového hřiště, obě tyto zařízení jsou
již v dezolátním stavu. Jde o poslední
budovu, která se v průběhu minulých let nijak
neopravovala a pokud nedosáhneme na
dotaci, musíme začít s opravami z vlastních
prostředků.
Dále jsme zadali vypracování studie na
návrh zpracování revitalizace veřejného
prostranství u Terasářství, kde bychom rádi

Informace ze zastupitelstva
USNESENÍ č. 190: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje nákup zahradního traktoru
Estate 7122 HWS od pana Františka Žižky,
Sady za celkovou částku 98 990,- Kč a pověřuje starostu nákupem.
USNESENÍ č. 191: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny na rekonstrukci hřbitovní zdi v obci Zlechov
a pověřuje starostu přichystáním a podáním
žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
USNESENÍ č. 203: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje přijetí účelově určeného daru
od Nadace SYNOT ve výši 20 000 Kč na nákup
chlapeckých krojů do mateřské školy.
USNESENÍ č. 205: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ
Zlechov dle §23 odst.3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání ve
školním roce 2016/2017.
USNESENÍ č. 224: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu
program 16A „Údržba a obnova kulturního
dědictví venkova“ – Regenerace pohřebiště
ve Zlechově včetně jeho financování.
USNESENÍ č. 235: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje firmu STAVSPEKTRUM s.r.o.,
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště.
Nabídková cena 1 824 966,- Kč včetně DPH
pro realizaci akce Regenerace pohřebiště ve
Zlechově a pověřuje místostarostu k podpisu
smlouvy, kterou před jeho podpisem posoudí
právník.
USNESENÍ č. 236: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje firmu GERWI s.r.o., 687 06
Velehrad 234. Nabídková cena 27 830,- Kč
včetně DPH pro technický dozor investora
(TDI) na akci Regenerace pohřebiště ve

Zlechově a pověřuje místostarostu k podpisu
smlouvy, kterou před jeho podpisem posoudí
právník.
USNESENÍ č. 241: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na převod pozemků p.č. 558/8
a 558/29 do vlastnictví obce. Místostarosta
sdělí Zlínskému kraji zájem obce Zlechov
o převod pozemků p.č. 558/8 a 558/29 do
vlastnictví obce.
USNESENÍ č. 243: Zastupitelstvo obce schvaluje firmu STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská
758, 686 01 Uherské Hradiště na provedení
opravy kanalizace za cenu opravy 410 000,- Kč
bez DPH. Termín opravy do 8.8.2016. ZO
pověřilo místostarostu obce kontaktovat firmu
STAVSPEKTRUM s.r.o. a vystavit objednávku.
USNESENÍ č. 247: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9416000883/4000202016
a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
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AKTUALITY

Včelí úl
V rámci první fáze projektu Mikroregionu
Buchlov „Děti včelám - včely dětem“ se
obci Zlechov podařilo vytvořit včelám nový
domov. Tradiční dřevěný klátový úl, na kterém
je dřevořezbou vyobrazen vinař, je umístěn
mezi stromy v Doubku. O včely bude pečovat
místní včelař Květoslav Šeda a útočiště zde
naleznou již od jara. Pokud se v příštím roce
podaří druhá fáze projektu, může vzniknout
nová včelí stezka v rámci obcí Mikroregionu
Buchlov.

Cyklistická stezka svatého Metoděje
spojí obce Boršice a Zlechov
Cyklistická stezka z Boršic do Zlechova bude
kopírovat starou hradskou cestu mezi oběma
obcemi. Přesná trasa cyklostezky se nyní
projektuje a zajišťují se majetkové vztahy
daných pozemků, ale předběžná trasa je
zamýšlena tak, že v Boršicích bude začínat
v Podradovanech u točny a projde kolem
vinohradů v Radovanech a dále povede
po bývalé polní cestě ústící u kapličky. Dále
povede kolem druhé kapličky a přejde na
obecní pozemek pod bývalou polní cestou na
Zlechov. Tady se napojí na katastr Zlechova
a přejde přes Doubek podél stávající polní
cesty a překročí vozovku komunikace III. Třídy

Zlechov – Nedakonice a pokračuje podél
pravé straně pod mostem silnice I. třídy E50
až k prvnímu rodinnému domu obce Zlechov.
Možná se ptáte, proč by měla být stezka
pojmenována po sv. Metodějovi. Odpověď je
prostá. Po této staré hradské cestě sv. Metoděj
v 9. století chodil, když cestoval přes Boršice
mezi centrem Starého Velehradu, možná
dnešním Starým Městem. Podle některých
archeologicky doložených zpráv, bylo tímto
staroslovanské město na ostrově uprostřed
řeky Moravy, pravděpodobně dnešní
Masarykovo náměstí a okolí Uherského
Hradiště.

Zastávka

V srpnu letošního
roku byla v obci
nainstalována nová
zastávka, kterou nám
zdarma dodala firma
mmcité+ a.s. Jedná
se o první zastávku
typu GEOMETRIE GE
310a-SS. Z rozpočtu
obce se hradila pouze
montáž a přípravné
práce. Výměna proběhla v místě směrem na Tupesy a do
budoucna se dočkáme postupné obměny i u všech dalších
obecních zastávek.

Realizace hřbitovní zdi
Stížnostem pozůstalých odzvonilo. Rozpadající se hřbitovní zeď a přerostlé túje,
jejichž kořenový systém poškozoval náhrobky, jsou pryč. Obec Zlechov totiž získala
dotaci z ministerstva zemědělství, s jejíž
pomocí postavila zeď novou a vysadila novou
zeleň.
„Jelikož hřbitov není v rovině, splavující
voda při deštích zvedla terén u zdi, která
následně navlhla, nakláněla se a pozvolna

se rozpadala,“ objasnil důvody bourání zdi
Stanislav Tománek, místostarosta Zlechova.
Zeď však nezmizela podél celého hřbitova,
dělníci zbourali jen čelní a levou stranu.
„Ani zbylé strany nejsou úplně ideální, ale
ještě chvíli vydrží. A navíc se zabýváme
otázkou kapacity. Jelikož je hřbitov místem
posledního odpočinku nejen místních, ale
i obyvatel sousedních Tupes, zvažujeme, jestli
ji o pár metrů neposuneme,“ uvedl Tománek.
Túje vysázené v 60. letech minulého století

vzaly za své hlavně kvůli stížnostem obyvatel.
Kořenový systém letitých stromů totiž narušoval náhrobky.
Stavební práce přišly na více než 1,8 milionu korun, obci odlehčí dotace 700 tisíc
z ministerstva zemědělství. Architektonický
návrh nové hřbitovní zdi a vstupní brány
zpracovala firma Studio 97A, konkrétně
akademický architekt Milan Navara. V dalších
letech obec Zlechov počítá s další fází
rekonstrukce hřbitova.
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INFORMACE PRO OBČANY

Parkování na chodníku Vánoce bez požárů
V posledních týdnech se potýkáme
s problémem parkování na chodnících a to
napříč všemi lokalitami obce. S tím souvisí
i rostoucí množství stížností na zhoršení
průjezdnosti komunikací, průchodnosti chodníků a v neposlední řadě i poškozování obecního majetku (rozbitá zámková dlažba, rozdrcený obrubník). Obecní úřad Zlechov proto
ve spolupráci s Policií ČR vyzývá občany, aby
neparkovali na místních chodnících. V případě
porušení tohoto nařízení budou občané
pokutováni, případně bude jejich vozidlo
odtaženo.
•

•

•

stání na chodníku nedodržením § 53
odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že jiní
účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud
není v tomto zákoně stanoveno jinak;
nedovolené stání na komunikaci
(především na hlavních silničních tazích)
porušujícím § 25 odst. 3) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, a to nerespektováním
ustanovení, které uvádí, že při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
úplné zablokování komunikace − omezení
obecného užívání místní komunikace

v rozporu s § 19 odst. 5 nebo § 24
porušením § 42a odst. 1 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (za tento přestupek lze uložit pokutu
do 500.000,-Kč).
Výzva je směřována všem řidičům (především
těm, kteří mají vytvořena parkovací místa před
domy, popř. vlastnící průjezd, garáž, zahradu
s možností parkování atd.), aby svá vozidla
parkovali především na těchto místech.
Případně je možné využívat již připravených
parkovacích ploch a míst k parkování určených.
Na hlavních tazích v obci by potom řidiči
měli stát pouze po nezbytně nutnou dobu;
nejlépe se zapnutým výstražným osvětlením
signalizujícím překážku provozu s nepříliš
dlouhou dobou trvání; na chodnících pro
chodce je parkování zakázáno zcela.

Lékař v obci
Zastupitelstvo obce se v této věci snažilo získat
do Zlechova praktického lékaře na částečný
úvazek. Po konzultacích ve Zlíně na Všeobecné
zdravotní pojišťovně je nutné konstatovat
následující věci. Pojišťovna nebrání zřízení
ordinace ve Zlechově, ale personálně je to
problém, který do budoucna bude ještě
gradovat. Zhruba 70 % praktických lékařů je
ve věkovém rozpětí 55-65 let a získat nové
lékaře je problém, který je a bude obtížné
řešit. Zájem provozovat ordinaci ve Zlechově
projevili MUDr. Mezulianik, MUDr. Jarošová
a MUDr. Gróf. Jednání ale nedopadla pozitivně.
Jednak z ekonomického hlediska, kde nejsme
schopni garantovat počet pacientů. Na druhé
straně to byly důvody důchodového věku
lékaře, kdy již nechtěl pracovat samostatně,
ale jen pod záštitou nějakého mladšího

kolegy. Tato možnost je však pro lékaře, který
by staršího kolegu zaměstnal nevýhodná.
V případě, že by jeho starší kolega skončil,
měl by povinnost ordinaci provozovat dále
a kapacitně by to prostě nezvládl.
Stávající lékařka pro Zlechov MUDr. Poljaková
má ordinaci v Tupesích a z jejího pohledu
zajištění zdravotní péče z její ordinace je ve
smyslu dojezdové vzdálenosti dostačující.
Do budoucna se rýsují možnosti získat
mladého lékaře, který nemá ještě potřebnou
praxi a tudíž ho musí odborně zaštítit kolega
s potřebnou atestací nebo získat lékařku
například na mateřské dovolené. Toto je
v současné době jen v pozici možného řešení
bez konkrétní realizace. V této chvíli je pro nás
výsledek neuspokojující a ordinace je v této
chvíli neobsazena.
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INFORMACE PRO OBČANY / DĚNÍ V OBCI

Zajímá nás váš názor
Vážení, musím reagovat na článek v minulém
zpravodaji (červen) Údržba zahrad.
Je skutečně zajímavé, že obec vyzývá občany
a vlastníky neudržovaných pozemků, aby
zajistili řádnou údržbu. Podle mého názoru
by si měla obec nejdříve tzv. „zamést před
vlastním prahem“. Uvedu příklad. V minulém
roce až jsem upozornil pana starostu, tak
teprve byl posekán příkop ke kynologickému
klubu, což mne udivilo, jelikož travnatá plocha
vedle KK byla sekačkou posekána již minimálně
třikrát. Bylo mi panem starostou sděleno, že on
nemůže znát všechny pozemky obce, což jsem
jaksi nekvitoval, protože kolem tohoto příkopu
jezdil minimálně několikrát týdně a určitě si
musel nebo aspoň mohl všimnout, jak je tráva
vysoká. Další příklad je příkop za kynologickým

klubem po levé straně betonové cesty. Co se
pamatuji, a to tu bydlím již 16 let, tak za celou
dobu uvedený příkop nikdo neposekal až letos
já s p. Mikulou na vlastní náklady s laskavým
svolením pana místostarosty. Pokud se
v článku píše, že je povinností každého udržovat, resp. sekat svůj pozemek, tak se ptám,
proč to obec v uvedeném případě nedělá??
Věřím, že můj názor bude v příštím zpravodaji
otištěn bez cenzury.
S pozdravem
Pavel Klučka, Zlechov 276
Vážený pane Klučko,
dovolte mi reagovat na Váš e-mail.
Myslím si, že je povinností obce apelovat na
občany, aby udržovali své pozemky v řádném

stavu. Obec dbá a je to snad i vidět, že obecní
pozemky udržuje sečením v dobrém stavu.
Každopádně se řídíme i prioritou polohy
pozemku. Travnatá plocha u kynologického
klubu je hojně využívána kynologickým
klubem, takže se seče častěji. Přiznávám, že
příkop ke kynologickému klubu není mezi
předními prioritami. Se dvěma obecními
zaměstnanci se dá zvládnout jen většina
těchto prací, ale ne vše stoprocentně.
Slibuji Vám, že v příštím čísle Vám i panu
Mikulovi veřejně poděkuji, stejně jako i ostatním občanům, kteří se pravidelně starají o své
i obecní pozemky.
S pozdravem
Stanislav Tománek, místostarosta obce

Oslavy 70. výročí kopané ve Zlechově

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2016
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Slovácké hody s právem
Ve dnech 15. a 16. října 2016 se ve Zlechově
pořádaly tradiční slovácké hody s právem.
Hodový víkend probíhal až na pár maličkostí
docela stejně jako ty předchozí. Snad největší
letošní změnou bylo hledání stárky v obci.
V sobotu odpoledne vyrazil krojovaný průvod
v čele s mladším stárkem pro toho staršího,
který už na ně čekal na obecním úřadě. Dále
se pokračovalo do budovy základní školy,
kde byly společně s mladší stárkou a mladším
právem ukryty krojované děvčice. Starší stárky
ale nikde nebylo a tak se ji celý průvod musel
vydat hledat do Olší. Tam ji také nenašli a objevili
ji i s právem až na obecním úřadě. Odtud se
šlo pro povolení hodů k panu místostarostovi,
který hody povolil a následovala mše svatá.
O večerní muziku a zábavu v Agru Zlechov se
postarala DH Straňanka.
Úlohu stárků na sebe vzali Lukáš Tesař s Denisou Hradilovou a Petr Výstup s Denisou
Šmídovou. Na organizaci samotných hodů
se nejvíce podíleli Andrea a Jan Gottwaldovi
společně s Lucií Ryndovou, za což jim patří
obrovský dík, protože bez nich by letošní hody
nejspíš ani nebyly.

DĚNÍ V OBCI
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Dýňový strašák

Hodové dozvuky

Akce s názvem “Zlechovský dýňák” byla letos
naplánována na první říjnovou sobotu. Děti si
vyzkoušely zručnost a trpělivost při vyřezávání
svých dýňových strašáků a tradičně nechyběla
ani diskotéka a ohňostroj.

Show s názvem Můj hlas má známou tvář v podání letošní hodové chasy ohromila všechny
návštěvníky hodových dozvuků. Po celý večer byly k vidění české i zahraniční celebrity. Vystoupili
například Michal Tučný s písničkou Prodavač, islandská zpěvačka Björk nebo třeba moldavské
popové trio O-Zone. Přesnost kostýmů a rekvizit zmiňovaného O-Zone ohromila všechny
(a především porotu) natolik, že v konečném hodnocení všech vystoupení se umístili na 1. místě
a pro velký úspěch si svůj videoklip zopakovali. Večerem provázel moderátor Leoš Mareš.

Lampiónový průvod
s dopisem pro Ježíška

Mikuláš a vánoční jarmark

Ani nepříznivé počasí neodradilo děti
a jejich rodiče od lampionového průvodu.
S rozsvícenými lampiony se všichni prošli
vesnicí a s nadšením spěchali ke schránce na
prostranství u obecního úřadu, aby mohly
odeslat dopis Ježíškovi.

Během adventních dnů měli občané Zlechova možnost navštívit každoročně pořádaný
vánoční jarmark konaný v budově obecního úřadu. Jarmark zahájily vystoupením děti z MŠ,
odpoledne je vystřídali žáci ZŠ. Návštěvníci mohli shlédnout aranžmá adventních věnců,
ručně vyráběné šperky, rukodělné výrobky ze dřeva a mnohé další. Nechyběly ani vánoční
a mikulášské perníčky, které si děti mohly samy nazdobit.
Mikuláš se svojí družinou přivítal všechny děti v pátek 2.12.2016. Venku si užívaly soutěžení
a diskotéku, na OÚ probíhaly adventní dílničky.
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Základní a mateřská škola
Základní škola
V červenci a srpnu si děti užívaly prázdnin,
ale ve škole to žilo. Na nové školní zahradě
ing. Vojtěch Luža se svou partou opravoval
přístupový chodník, zpevňoval povrch cestiček a připravoval podklady pro výrobu
informačních tabulí. V srpnu zaměstnanci firmy
„Miroslava Beňová“ umístili na dráhu dopravní
značky a nainstalovali na zahradu informační
tabule. Pak už zahrada čekala na děti, aby
jmenovkami označily byliny na zahradě.
A už tu byl čtvrtek 1. září a my jsme tentokrát
zahajovali nový školní rok netradičně na naší
krásné školní zahradě. Odešlo nám 15 žáků
a do 1. třídy nastoupilo 9 prvňáků. Ve školním
roce 2016/2017 navštěvuje školu celkem
80 žáků. Počasí nám přálo a tak jsme již
8. září vyrazili na cvičení v přírodě. Naše kroky
vedly do Boršic. Na Haldě jsme se občerstvili
a prohlédli si domácí zvířata.
V sobotu 12. září naši žáci reprezentovali školu
a obec na Slavnostech vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. Účastnili se
slavnostního průvodu a vystupovali jsme
tanečním pásmem U Staré radnice a u Františkánského kostela. O týden později žákyně
4. a 5. třídy úspěšně reprezentovali naši školu
na atletickém čtyřboji v Polešovicích. Koncem
září proběhla drakiáda a naši žáci přivítali do
života 6 nových občánků obce. Žáci školní
družiny zahráli pohádku Šípková Růženka pro
děti z mateřské školy v Boršicích. Začátkem
října děti školní družiny potěšilo divadlo
„Evelínko, nauč se ozdravit“. Žáci 5. třídy se
zúčastnili přírodovědné soutěže v ZŠ Staré
Město. Žáci školní družiny vybojovali na Turnaji
v minikopané v Buchlovicích 2. místo. Žáci
4. třídy absolvovali základní dopravní předpisy
pro cyklisty na Dopravním hřišti v Uherském
Hradišti. 2. - 5. třída prožila halloweenskou
angličtinu. Koncem října zavítali do školy
zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z Uherského Hradiště s výukovým
programem pro 1. a 2. třídu. Žáci 3. – 5. třídy
absolvovali besedu o škodlivosti kouření. Pak
už si všichni užívali podzimních prázdnin.
Začátkem listopadu zhlédli žáci všech tříd
divadelní představení „Tatínek není k zahození“.

Významnou akcí listopadu byla
oslava 115. výročí otevření školy.
Toto výročí jsme si připomněli
v sobotu 26. listopadu. Odpoledne
proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A SRDCÍ, kde jste mimo jiné mohli
shlédnout filmové záznamy
z historie školy, výstavu historických fotografií, dílničky pro
žáky, vernisáž výstavy nebo vystoupení žáků školy.
Naše škola se letos zapojila do
česko-slovenského projektu „Zalozka do knihy spaja skoly“.
Jde o projekt Slovenské pedagogické knihovny (Slovenska pedagogicka kniznica, Bratislava).
Projekt spočívá v tom, že české
děti vyrobí pro kamarády
z přidělené partnerské školy na
Slovensku záložky. Slovenské děti
vyrobí záložky pro své kamarády
v Česku a obě školy si pak záložky
vymění. Zúčastnění žáci se tak
stanou vzácnými posly přátelství
a dobrosrdečnosti. V obou školách
budou následovat akce zaměřené
na podporu čtení.
Naší škole byla přidělena Základná
škola Nižná Myšľa. Tato obec je
proslavena archeologickým výzkumem a nachází se 12 km od
města Košice a má 1600 obyvatel.
Základní škola Nižná Myšľa má
62 žáků v šesti třídách 1. stupně.
Podle vyjádření paní Veroniky
Kozlaiové z partnerské slovenské
školy děti při výrobě zažily
spoustu zábavy a z našich záložek
měly radost. Také naše děti si
výrobu záložek užily a záložky
slovenských dětí jim udělaly
radost.
V prosinci jsme uskutečnili Mikulášskou školu, navštívíme výchov-

ný koncert a pojedeme potěšit seniory do domova
v Buchlovicích. Ve čtvrtek 22. 12. proběhnou besídky ve
třídách a pak už nastanou oče-kávané vánoční prázdniny.
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Mateřská škola
Nový školní rok zahájila mateřská škola
s 52 dětmi, které jsou rozděleny do 2. tříd.
V 1. třídě “Motýlků” je 26 dětí ve věku 2,5-4
let. Ve 2. třídě “Sluníček” je 26 dětí ve věku
4,5-6,5 let.
V průběhu září a října obohatila program dětí
tři maňásková divadla. Dětem se představení
velmi líbila. Starší děti navštívily Slovácké
divadlo v Uh. Hradišti.
S nastávajícím podzimem se zdobí interiér
mateřské školy novými dětskými pracemi.
Děti se zúčastnily vystoupení u příležitosti 115.
výročí založení ZŠ ve Zlechově a s tím spojené
výtvarné soutěže pořádané k tomuto výročí.
Předvánoční atmosféru si užily při vystoupení
na jarmarku, odměnou jim pak byla mikulášská nadílka v mateřské škole. Do konce
roku se ještě mohou těšit na vánoční dílničky
a besídku s nadílkou.

Farnost
V tomto roce byla na faře vybudována
přípojka do kanalizace a poplašné zařízení,
rekonstruován sprchový kout, pořízeny okenní
mříže, vyměněna okna a dveře poničená při
vloupání. Celkové náklady si vyžádaly 130 000
Kč. Většina nákladů byla uhrazena z finančních
sbírek farníků. V příštím roce bude třeba
realizovat alespoň nejnutnější opravy kostela.
Adventní koncert byl z důvodu dlouhodobé
nemoci některých vystupujícího letos zrušen.

Historie
Oslavy výročí ZŠ − 115 let
Současná školní budova se začala stavět v roce
1900, byla dostavěna v roce 1901 a v neděli
1. září 1901 byla slavnostně vysvěcena. V kronice se o této události zmiňuje řídící učitel
Bartoloměj Beneš:
„V neděli shromáždily se školní dítky u kaple
se svým učitelstvem. Sešlo se tu domácí
i okolní obyvatelstvo a členové Dobrovolného
hasičského sboru. Po církevních modlitbách
v kapli se vydal průvod směrem ke škole.
Vpředu šli učitelé s dětmi. Všechna děvčata
byla oblečena v krojích za družičky. Za nimi
šla chasa, hasičský sbor, hudba, duchovenstvo
a nakonec domácí i přespolní účastníci.
Školní budovu vysvětil P. František Perůtka –
okresní školský inspektor. Poté vystoupil na
postavenou kazatelnu a promluvil o významu
školy ve společnosti. Pak pronesl řeč k dítkám
a učitelstvu a konečně i ku občanstvu. Následovalo poděkování předsedy místní školní
rady Kristyána Maňáska. Za zvuků písně Bože,
chválíme Tebe se průvod ubíral do kaple, kde
byla sloužena mše svatá.“

Pořad bohoslužeb o Vánocích

Plán akcí na 1.pololetí 2017

24. 12. v 15.00 hodin
dětská mše svatá v Buchlovicích

8. 1. Tříkrálová sbírka

24. 12. ve 20.30 hodin
půlnoční mše svatá ve Zlechově
24. 12. ve 22.00 hodin
půlnoční mše svatá v Buchlovicích

1. 4. děkanátní pouť za rodiny,
kněžská a řeholní povolání na Velehradě
13. 5. pouť
28. 5. první svaté přijímání

25. 12. mše svatá v 8.00 hodin ve Zlechově

18. 7. pouť na Hostýn

26. 12. mše svatá v 8.00 hodin ve Zlechově

23. 7. farní den
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Náklady na stavbu školy činily celkem 38 288
K, 04 Hal.
Škola měla 4 třídy, dvoupokojový byt správce
školy s kuchyní, komorou a sklepem, byt
podučitele, místnost pro uhlí, dříví a chlívky.
Vyučování pro 255 žáků začalo 15. září.

Od roku 1996, byla obnovena devítiletá
povinná školní docházka, což znamenalo
zvýšení počtu žáků a nakonec výuky ve
sloučených třídách, které trvalo od roku 1991.
Byly zrušeny školní záhony a na jejich místě
vznikl altán – učebna v přírodě.

Při stavebních úpravách v roce 1923 byl
zrušen byt podučitele a vznikl kabinet, který
byl později přebudován na školní kuchyňku.
Původní chlívek, dřevník a prádelna byly
zbourány a postaveny nové. O tři roky později
byly přestavěny i nevyhovující WC.
V roce 1933 byly přistaveny 2 třídy a od roku
1937 přibyla školní zahrada. Při postupu fronty
v roce 1945 byla škola poškozena a musela se
opravit.

Rok 2000 přinesl zrušení půdy a vybudování
počítačové a jazykové učebny, kabinetu
a školní družiny. Škola získala novou střechu,
rekonstrukce přišla na 4 662 871 Kč.

Při příležitosti oslav 50 let byla budova škol
opravena zvenku i zevnitř a opravy přišly na
200 000 Kčs.
V roce 1961 se název školy „obecná“ změnil
na základní devítiletá. Dřevěné oplocení školy
bylo nahrazeno zídkou s kovovou bránou.
Generální rekonstrukce probíhala od roku 1971
a trvala rok a půl. První až 4. Třída směnovaly
a pátá třída našla azyl ve škole v Buchlovicích.
Z původní budovy zůstalo pouze obvodové
zdivo. Byt byl zrušen a na jeho místě vznikla
tělocvična, umývárna, WC a šatny. V poschodí
pak byla vybudována hala a sborovna. Škola
získala vodovod, ústřední topení, novou
elektroinstalaci a elektrické osvětlení a rovněž
nový nábytek do tříd. Slavnostní otevření
proběhlo 2. září 1972.
1973 vznikla školní zahrada, televizor
1974 obědy
1975 začal provoz ŠD v domku v sousedství
školy, od 1980 (první stupeň = 4 ročníky)
v jedné ze tříd.
V letech 1981 – 1983 byla vybavena novým
nábytkem školní družina, kabinet, sborovna.
Od roku 1993 se začalo v budově školy topit
plynem.

V roce 2004 proběhla výměna oken, dveří
a podlah, byly rekonstruovány WC a provedeny
obklady na chodbách. Kromě nové fasády
získala škola hřiště s umělým trávníkem.
Rekonstrukce spolkla celkem 6 700 000Kč.
Další změnu zaznamenala školní družina, která
se od září 2011 rozšířila o další oddělení.
V roce 2016 byla vybudována nová školní
zahradu s jezírkem, dopravním hřištěm
a zvířaty.
Máme opravdu krásnou školu. Je to především
zásluhou obce, obecních zastupitelů, kteří mají
vzdělávání jako prioritu a také zaměstnanců
školy. Do činnosti školy se také zapojují
rodiče, sponzorsky školu podporují někteří
podnikatelé. Lze tedy říct, že naše škola je
chloubou celé naší obce.
Oslavy 115. výročí školy zahájil ve 13.30
hodin proslov ředitelky školy. Následoval
projev starosty a místostarosty obce a po něm
potěšily svým vystoupením přítomné děti
z mateřské školy. K dobré pohodě vyhrávala od
14.00 hudební country skupina Nafurt a písně
na přání zpívaly starší děti ze školní družiny. To
už se škola plnila návštěvníky a téměř praskala
ve švech. V 15.30 hodin vystoupili s pohádkou
o zvířátkách, sněhulácích a loupežnících žáci
druhé třídy. Po nich vyhodnotily paní učitelky
výtvarnou soutěž a předaly vyhodnocením
ceny a diplomy.
Návštěvníci si mohli pochutnat na dobrotách,
které napekly některé maminky, prohlédnout

Osobnost
Ne náhodou jsme v tomto čísle zpravodaje
přidali článek o našem spoluobčanovi, houslistovi Jiřímu Pospíchalovi.

lety 2011 a 2014 byl koncertním mistrem
a uměleckým šéfem Pražského komorního
orchestru bez dirigenta.

Pan Pospíchal se do naší obce přistěhoval
v roce 2012 s manželkou Annou, herečkou Slováckého divadla, o které jsme psali v minulém
čísle zpravodaje.
Jiří Pospíchal je úspěšný houslový virtuos
a pedagog. Na housle začal hrát u svého táty
Ladislava Pospíchala na znojemské hudební
škole. V roce 1996 absolvoval brněnskou
konzervatoř a po úspěšně absolvovaném
konkurzu se stal členem České filharmonie.
V roce 2002 zakončil studium na JAMU v Brně,
ve třídě houslového virtuosa prof. Františka
Novotného. Ve stejném roce se stal zástupcem
koncertního mistra České filharmonie. Mezi

Jako sólista vystupuje s předními českými
tělesy – Pražským komorním orchestrem,
Plzeňskou filharmonií, Komorní filharmonií
Pardubice, Moravskou filharmonií Olomouc
a soubory Czech virtuosi, Musicou Bohemicou
a Collegiem českých filharmoniků, se kterým
natočil své profilové CD. Pravidelně vystupuje
v zahraničí (USA, Japonsko, Jižní Amerika,
Austrálie, Evropa) a v současnosti pedagogicky
působí na JAMU, brněnské konzervatoři a ZUŠ
Uherské Hradiště.
V roce 2013 založil na Slovácku hudební spolek
Umíme Hrát (UH), který organizuje koncerty
klasické hudby v širokém okolí. Tyto koncerty

si staré školní i obecní kroniky a dobové
fotografie, sledovat filmové záznamy z historie školy, sledovat vázání krojových šátků,
malování keramiky, vyřezávání do ovoce
a zeleniny nebo paličkování, zakoupit výrobky
žáků základní školy, knihy nebo drobnosti pro
radost. Pro děti byly připraveny dílničky. Mohly
zdobit perníky, vyzkoušet si ubrouskovou
techniku či malování na hedvábí, vyrobit si
přáníčko, svícen či drátěný šperk.
V 17.00hodin všechny potěšil muzikál Šípková
Růženka v podání žáků školní družiny.
Závěrečnou tečku oslav udělalo vystoupení
žáků 5. třídy.
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jsou hudební veřejností přijímány s nadšením
a přinášejí zde na Slovácko nový pohled na
klasickou hudbu. Více nawww.umimehrat.cz
To je jen krátký přehled životopisu pana Jiřího
Pospíchala.
Příští rok, v neděli 5. února 2017, budeme

mít jedinečnou příležitost vyslechnout si
jeho umění na OÚ v naší obci, kde zahájí
novou sezónu se svým houslovým recitálem
doprovázeným cimbalistou Petrem Gablasem.
Akce bude výjimečná také tím, že po celou
dobu koncertu budou na projekční plátno

Anketa

promítány fotografie pana Richarda Klofáče
a Zbyňka Hruboše, kteří fotí krajinu kolem naší
obce a široké okolí.
Milou informací také je, že pan Pospíchal
vystoupí bez nároku na honorář. Tímto jste
všichni srdečně zváni.

Společenská kronika

V čem vidíte největší rozdíl mezi tím
jak se Vánoce trávily dříve
a jak nyní?

V čem vidíte největší rozdíl mezi tím
jak se Vánoce trávily dříve
a jak nyní?

NAROZENÍ

Dříve se o Vánocích setkávala celá rodina,
dodržovaly se různé zvyky, pekla se vánočka.
Dárky se nehodnotily podle ceny. Dnes
je všechno uspěchané, vánočka se koupí
v supermarketu a čím dražší dárek, tím lepší.
Místo koukání na pohádky nebo procházky do
přírody se hrají hry na PC. Moc všem přeji do
Nového roku hodně zdravíčka a trochu i toho
štěstíčka.

Dnes se lidé snaží mít radost spíše z hmotných
věcí a neuvědomují si, že člověka dělají
šťastným především maličkost, k životu přece
nepotřebujeme velké domy a drahá auta.
Nejenom o Vánocích je důležitá pohoda, klid
a dobrý pocit z toho, že můžeme pomáhat
a dělat radost těm, kteří nějakým způsobem
strádají. Ne nadarmo se říká kdo nepoznal
utrpení neví co je radost. Do dalšího roku bych
všem popřála, aby měli pochopení jeden pro
druhého a řídili se učením Ježíše: ,,Milujte
se, snímejte břemeno jeden z druhého,
pomáhejte si.
Mikulová Marie, důchodce

Kučerová Eliška
Březina Tomáš
Beránek Vít
Cigoš Štěpán
Pospíchal Benjamin
Drška Jan
Zemanec Šimon
Maňásek Martin
Bartoš Martin
Janíčková Viktorie

Náplavová Naďa, administrativní pracovnice

V čem vidíte největší rozdíl mezi tím
jak se Vánoce trávily dříve
a jak nyní?
Podle mého názoru upadá klasické kouzlo
Vánoc a tradice s nimi spojené. Dříve se doma
lilo olovo, krájely se jablka, posílaly skořápky
se svíčkami, zpívaly se koledy a celkově byla
atmosféra Vánoc všude kolem. V posledních
letech však tradičního ducha Vánoc vystřídal
spíše ten obchodní. V dnešní uspěchané době
jsou lidé v neustálém stresu, Vánoce mají
především spojené se shonem kolem dárků,
pečením a vánočním úklidem. To všechno
k tomuto období patří, ale neměli bychom
zapomínat na to, že materiální dary či hojně
prostřené stoly nejsou nijak důležité. Důležité
je se sejít s těmi, na kterých vám záleží a užít si
společně strávené chvíle.
Vysloužil Jiří, vedoucí provozu,
člen zastupitelstva

JUBILEA

Jaká nejkurióznější věc (událost,
vtipná situace nebo zážitek)
se vám o Vánocích přihodila?
Již tradičně mám vánoční svátky spojeny
s domácí zabijačkou. Na ni se sjede celá rodina,
probírají se dárky od Ježíška a kde strávíme
Silvestra. Čuník již padl za vlast. Jitrnička i ovar
už se chladí, pomalu se koštuje obcházka.
Všichni už jsou po celodenní práci unaveni,
ale jitrnička a tlačenka potřebují obracet, aby
správně zatuhly. Jeden z pracantů, již posílen
pivem a štamprlemi, obracel s takovou vervou,
až se obrátil zadkem do za ním chladící se
černé polévky.„ Ty vole, letos máte opravdovou
prdelačku,“ poznamenal řezník. No, a od té
doby máme prdelačku už jen falešnou.
Zemancová Petra,
učitelka 1. stupeň ZŠ, knihovnice

Plán akcí

14. 1. 2017 - PLES ŠKOLY
PLES SPORTOVCŮ
KOŠT SLIVOVICE

od 27. 5. 2016

– termín bude upřesněn
– termín bude upřesněn

od 1. 1. 2016
do 26. 5. 2016
Dudešek František
Slezáková Otilie		
Kočendová Růžena
Maňásková Marie
Bilík Jaroslav		
Preclíková Věra		
Knížová Aloisie		
Balíček Josef		
Gabrielová Drahomíra
Dvořáčková Helena
Mikulová Marie 		
Holáň Vladimír		
Demlová Božena		
Deml Mojmír		
Rodová Jaroslava
Vránová Vlasta		
Foltýn Václav		
Herůdková Marie
Dvouletá Marie		
Obdržálková Marie
Žaludová Františka

†

ÚMRTÍ

97
94
94
92
90
90
90
89
88
88
88
87
87
87
86
86
86
86
86
85
85

†

od 27. 5. 2016

Holásková Marie
Mařák Vladimír
Mařáková Zdenka
Lenhart Bohuslav
Kořínek Antonín
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Základní škola Zlechov a přátelé školy
Vás srdečně zvou

14. ledna 2017
v 19. 30 hodin

do sálu AGRO Zlechov na

ŠKOLNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje L. C. R.
Vstupné 100 Kč
Tombola a občerstvení zajištěno
Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
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