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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou první číslo zpravo-
daje v roce 2016, zároveň jde o první číslo vydá-
vané po komunálních volbách do zastupitelstva 
obce Zlechov, proto bych rád touto cestou shr-
nul předchozí rok 2015. Předně děkuji všem za 
jejich důvěru a podporu, díky níž jsem byl zvo-
len starostou obce Zlechov. Podrobnosti o slo-
žení nového zastupitelstva a  o  záměrech pro 
nové volební období se můžete dočíst uvnitř 
zpravodaje. Věřím, že se mně a  kolegům v  za-
stupitelstvu obce Zlechov podaří ve spolupráci 
s Vámi, občany, naši obec v letech 2014 – 2018 
i nadále rozvíjet ke spokojenosti všech.

Ihned po komunálních volbách se zastu-
pitelstvo pustilo do práce a  jedna z  prvních 
věcí, kterému se zastupitelstvo obce věnovalo, 
byl návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl 
schválen v příjmové části ve výši 15 600 000 Kč, 
po výdajové stránce ve výši 14 899 000 Kč dne 
17.12.2015. Začátkem roku jsme se zaměřili 
také na kompletní přestavbu obecních inter-
netových stránek. Byly vytvořeny moderní, 
jednoduché a přehledné internetové stránky, 
které splňují všechny legislativní povinnos-
ti. Dále jsme začali dokončovat projektovou 
dokumentaci pro územní řízení na kompletní 
rekonstrukci komunikace III/05018, přilehlých 
chodníků a také cyklotras, jedná se o celý prů-
tah obce Zlechov. Dalším projektem, který se 
dokončil, bylo vybudování komunikace a  in-
ženýrských sítí v  lokalitě Olší II, kde vznikne 
6 parcel pro novou výstavbu rodinných domů, 
dále pak zpřístupnění do smíšené průmyslo-
vé zóny pro další podnikatele. Výstavba byla 
v roce 2015 dokončena a řádně zkolaudová-
na, celková částka této investiční akce činila 
3 333 000 Kč, čerpáno z  dotace ze státního 
rozpočtu 2 045 000 Kč. Ve spolupráci se zá-
kladní školou byla podána žádost o  dotaci, 

a  následně přidělena dotace na vybudování 
akce Školní hřiště a  zahrada v  přírodním sty-
lu ZŠ Zlechov. Výsledkem je nově vybudova-
né dopravní hřiště s  hracími prvky v  zahradě 
ZŠ Zlechov. Ve spolupráci s  mikroregionem 
Buchlov jsme zakoupili další kompostéry o ob-
jemu 600 l a 1100 l do Vašich domácností, dále 
pak plastové nádoby na tříděný odpad o obje-
mu 1100 l. Výše dotace činila 90% z celkových 
nákladů. V návaznosti na rozšíření nádob jsme 
vytvořili nové sběrné místa a  zredukovali tak 
velké množství nádob na jednotlivých stano-
vištích. V roce 2015 proběhly další menší pro-
jekty jako je rekonstrukce vánočního osvětle-
ní, nákup nového automobilu Škoda Praktik 
pro zaměstnance OÚ atd.

Jednou z  hlavních priorit v  roce 2016 je 
rekonstrukce hlavní komunikace, chodníků 
a cyklotras podél komunikace III/05018. Před-
poklad začátku této akce je měsíc červen. 
Souběžně bude probíhat také rekonstrukce 
splaškové kanalizace v části Olší – U hospody 
Bowling, kde se nachází stará kanalizace v ma-
jetku SVK UH, který bude také investorem této 
akce. Dále pak bude probíhat kabelizace sítě 
NN a O2 optických kabelů podél rekonstruo-
vaných tras a zároveň výstavba nového veřej-
ného osvětlení. Opět budeme usilovat o získá-
ní podpory na financování těchto investičních 
akcí z různých zdrojů. Jednotlivý plán akcí na-
leznete uvnitř zpravodaje.

Na konec svého úvodníku bych rád podě-
koval všem zastupitelům obce, zaměstnancům 
obce, ředitelce ZŠ a MŠ a všem zaměstnancům 
za jejich práci v  roce 2015. V  neposlední řadě 
také patří dík všem aktivním spolkům v  obci, 
všem dobrovolníkům a  všem občanům, kteří 
se podílí na nesmírném bohatství kulturního, 
společenského a spolkového života v naší obci.

Vážení občané, přeji vám vše dobré a  do 
nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

Ing. Ondřej Machala, starosta

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

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:00 – 17:00
Útěrý a Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek  7:00 – 13:00

Starosta:   +420 572 597 340
Místostarosta:  +420 572 597 501
Úřadovna:  +420 572 587 339

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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Členové Zastupitelstva 
obce na období 
2014 – 2018

Zastupitelstvo obce je složeno z  členů za-
stupitelstva, samostatně spravuje obec a roz-
hoduje ve věcech patřících do samostatné 
působnosti obce.

Státní orgány a orgány krajů mohou do sa-
mostatné působnosti obce zasahovat, jen vy-
žaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, 
který zákon stanoví. Rozsah samostatné pů-
sobnosti může být omezen jen zákonem.

Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kon-
trolní výbor jako své iniciativní a  kontrolní 
orgány. Výbory předkládají svá stanoviska 
a  návrhy zastupitelstvu obce. Předsedou fi-
nančního a  kontrolního výboru je vždy člen 
zastupitelstva města.

• Ing. Ondřej Machala, starosta, Změňme 
Zlechov

• Ing. Stanislav Tománek, místostarosta, 
Sdružení nezávislých kandidátů

• Vladimír Hofman, zastupitel, Sdružení 
nezávislých kandidátů

• Petr Výstup, zastupitel, Sdružení nezá-
vislých kandidátů

• Jiří Vysloužil, zastupitel, Změňme Zlechov
• Ivana Mikulová, zastupitel, Změňme Zle-

chov
• Ing. Antonín Haloda, zastupitel, KDUČSL
• Ing. Petr Valenta, zastupitel, KDUČSL
• Ivan Vojtěšek, zastupitel, KDUČSL

• Ivana Mikulová, předseda FV
• Ivan Vojtěšek, člen FV
• Jaroslava Buchtíková, člen FV

• Ing. Petr Valenta, předseda KV
• Vladimír Hofman, člen KV
• Petr Výstup, člen KV

Podřízené orgány
Finanční výbor

Plán akcí pro rok 2016

Poplatky pro rok 2016

Kontrolní výbor

USNESENÍ č. 51 : Zastupitelstvo obce Zlechov 
schválilo dofinancování projektu „Venkovní 
hřiště s  běžeckou dráhou a  dopravním hřiš-
těm s tělovýchovnými prvky„ ve výši 30 % cel-
kových nákladů.

USNESENÍ č. 64: Zastupitelstvo obce Zlechov 
schválilo návrh Smlouvy o  nájmu prostoru 
sloužícího podnikání pro Svazek obcí Čistý 
Zlechovský potok, zastoupený Mgr. Oldřichem 
Vávrou. Jedná se o nebytový prostor v budově 
Obecního úřadu Zlechov č.p. 540, který je ur-
čený k provozování kanceláře.

USNESENÍ č. 71: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje participaci obce Zlechov na projektu Mi-
kroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu „Spoločně sa naučíme ekologicky 
nakladať s odpadom“, a realizaci tohoto projektu v roce 2015, včetně profinancování.

USNESENÍ č. 91: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo firmu DIPS, spol. s r.o., Nábřeží 559/870, 
760 01 Zlín a její cenovou nabídku v částce 3 931 761,00 Kč vč. DPH na projekt Zlechov – ZTV „Olší 2“.

USNESENÍ č. 101: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o financování 
stavby – Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV

USNESENÍ č. 104: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo Ing. Pavla Bilíka jako TDI a koordinátora 
BOZP na akci Zlechov ZTV Olší 2.

USNESENÍ č. 109: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě 
ze dne 28.11.2011 dle přiloženého návrhu, na základě něhož na místo účastníků VÍNO JAKUBÍK 
s.r.o. a PSOTKA-KOVO, s.r.o. - v likvidaci vstupuje podpisem tohoto dodatku do všech práv a po-
vinností vyplývajících těmto účastníkům z plánovací smlouvy společnost VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s..

USNESENÍ č. 112: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo Smlouvu o dílo s firmou DIPS Zlín, spol. 
s.r.o., Nábřeží 599, Zlín 76001 na realizaci zakázky Zlechov - ZTV „Olší 2“.
USNESENÍ č. 119: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo zásady poskytování dotací z rozpočtu 
obce Zlechov.

USNESENÍ č. 159: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo žádost o doplatek na akci Školní hřiště 
a zahrada v přírodním stylu MŠ Zlechov v částce 102 092,60 Kč.

USNESENÍ č. 163: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo rozpočet obce Zlechov na rok 2016 jako 
schodkový.

USNESENÍ č. 164: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo strategický rozvojový dokument obce 
Zlechov pro rok 2015 – 2020.

USNESENÍ č. 168: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.

USNESENÍ č. 169: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlechov

USNESENÍ č. 170: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo podání žádosti o dotaci z programu Pod-
pora materiálně technické základny sportu – Program 133510, jehož poskyto
vatelem je MŠMT na projekt Rekonstrukce a nástavba kabin SK Zlechov.

USNESENÍ č. 171: Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo dofinancování projektu Rekonstrukce a ná-
stavba sportovních kabin SK Zlechov ve výši alespoň 1/3 minimální výše z celkových nákladů.

Starosta obce seznámil členy ZO a občany s návrhem akcí pro rok 2016:
• Rekonstrukce komunikace, chodníků – Zlechov – průtah – realizace akce
• Rekonstrukce chodníků a komunikace – Řadovky – projektová dokumentace
• Meliorační odpad v lokalitě Olší 2 – projektová dokumentace + realizace akce
• Parkovací prostory v Koutě s revitalizací – projektová dokumentace
• Rekonstrukce Kanalizace MŠ – realizace akce vč. projektové dokumentace
• Pravidelné vydávání zpravodaje obce Zlechov

Obecní úřad ve Zlechově upozorňuje občany, 
že vybírá poplatky za TDO a hrobová místa. 
Ceny zůstávají stejné, jako v roce 2015. 
Poplatek za odvoz TDO: 
1 osoba  500,- Kč 
2 osoby  1 000,- Kč 
3 osoby  1 500,- Kč 
4 osoby  2 000,- Kč 

5 osob  2 500,- Kč 
6 osob a více  2 500,- Kč 
Poplatek za psy: 
1 pes  60,- Kč 
Každý další pes  150,- Kč 
Poplatek za hrobové místo: 
1 hrobové místo  1 200,- Kč /10 let 
1 urnové místo  600,- Kč /10 let
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Rozpočet obce pro rok 2016

PŘÍJMY
Paragraf  Název závazného ukazatele  Návrh rozpočtu v Kč
pol. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Čiinnosti 3 050 000,00 Kč
pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 75 000,00 Kč
pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů 400 000,00 Kč
pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 200 000,00 Kč
pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150 000,00 Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 Kč
pol. 1340 Poplatek za TDO 820 000,00 Kč
pol. 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 Kč
pol. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč
pol. 1382 Odvod leterií a podobných her 60 000,00 Kč
pol. 1383 Odvod z výherních hracíhc přístrojů 100 000,00 Kč
pol. 1361 Správní poplatky 15 000,00 Kč
pol. 1511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 Kč
pol. 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. Vztahu 300 000,00 Kč
 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 Kč
 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 1 000,00 Kč
 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 Kč
 3612 Bytové hospodářství 220 000,00 Kč
 3613 Nebytové hospodářství 140 000,00 Kč
 3632 Pohřebnictví 40 000,00 Kč
 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100 000,00 Kč
 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč
 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 130 000,00 Kč
 3729 Ostatní nakládaní s odpady 5 000,00 Kč
 6171 Činnosti místní správy 21 000,00 Kč
 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 Kč
 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrovně 1 200 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM  17 456 000,00 Kč

FINANCOVÁNÍ
Paragraf Název závazného ukazatele Návrh rozpočtu v Kč
 .0000 8124 Splátka úvěru - Česká spořitelna (jistina) -701 000,00 Kč
 .0000 8115 Krytí z finančních prostředků minulých let 5 050 000,00 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM  4 349 000,00 Kč

VÝDAJE
Paragraf Název závazného ukazatele Návrh rozpočtu v Kč
 2212 Silnice  4 080 000,00 Kč
 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 060 000,00 Kč
 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 175 000,00 Kč
 2229 Ostatní záležitosti v silníční dopravě 30 000,00 Kč
 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 695 000,00 Kč
 3111 Předškolní zařízení 50 000,00 Kč
 3113 Základní školy 1 600 000,00 Kč
 3314 Činnosti knihovnické 62 000,00 Kč
 3319 Ostatní záležitosti kultury 31 000,00 Kč
 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. 35 000,00 Kč
 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 Kč
 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíhc prostředků 40 000,00 Kč
 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 193 000,00 Kč
 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele 100 000,00 Kč
 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 365 000,00 Kč
 3421 Využití volného času dětí a mládeže 65 000,00 Kč
 3612 Bytové hospodářství 35 000,00 Kč
 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 55 000,00 Kč
 3631 Veřejné osvětlení 1 170 000,00 Kč
 3632 Pohřebnictví 75 000,00 Kč
 3636 Územní rozvoj 7 000,00 Kč
 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 530 000,00 Kč
 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč
 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700 000,00 Kč
 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez.a komun.) 400 000,00 Kč
 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 235 000,00 Kč
 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00 Kč
 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 6 000,00 Kč
 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 Kč
 5272 Činnosti orgánů krizového řízení na územní úrovni 10 000,00 Kč
 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000,00 Kč
 5521 Požární ochrana - profesionální část 25 000,00 Kč
 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 Kč
 6112 Zastupitelstva obcí 856 000,00 Kč
 6171 Činnost místní správy 2 615 000,00 Kč
 6310 Obecné výdaje z fiančních operací 10 000,00 Kč
 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.úrovně 1 200 000,00 Kč
 6399 Ostatní finanční operace 150 000,00 Kč
 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM  21 805 000,00 Kč

REKAPITULACE
PŘÍJMY  CELKEM 17 456 000,00 Kč
VÝDAJE  CELKEM 21 805 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 4 349 000,00 Kč

Uvedený rozpočet je sestaven jako schodkový, krytí z finančních prostředků na ban-
kovních účtech (úspora z minulých let).

Rozpočet obce Zlechov byl schválen na XI. zasedání zastupitelstva obce dne 
17.12.2015, usnesení číslo 163.

Název účetní jednotky
Identifikační číslo
Sídlo účetní jednotky

Obec Zlechov
OO291609
Zlechov 540, 687 10 Zlechov
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Vyprodukovaný odpad v roce 2015

A co nás nakládání s odpady stálo 
v minulém roce?

Environmentální akce „Čistý Zlechov”

Zkušební veřejné 
LED osvětlení

2015 I II III IV celkem
plast 3,74 5,53 6,7    6,163   22,133
papír 2,34 2,76   2,97 4,69 12,76
sklo 3,67 4,35   4,64 3,68 16,34
komunální odpad 88,879 83,355   99,263 82,131 353,628

Příjmy obce z poplatků od občana [Kč]   800 000 Kč

Příjem obce od EKOKOMU za vytříděné množství obalového odpadu [Kč]    120 799 Kč

Celkové příjmy [Kč]    920 799 Kč

Celkové náklady na zpracování všech odpadů z obce [Kč] 1 143 828 Kč

Rozdíl hrazený z obecních rozpočtů na pokrytí nákladů s komunálním 
odpadem [Kč]  - 223 029 Kč

Směsný komunálnín odpad [tun] 363,918

Objemný odpad [tun]  30,238

Množství vytříděného skla, papíru a plastů [tun] 46,82

Průměrné množství Směsného komunálního odpadu na obyvatele 
[kg/obyvatele] 214

Průměrné množství vytříděného skla,papíru a plastů na obyvatele 
[kg/obyvatele] 27

V minulém roce bylo zkušeb-
ně nainstalováno. v  nově vzniklé ulici 

k  vinařství Jakubík, veřejné led osvět-
lení. Pokud se toto osvětlení osvědčí, 

dojde postupně k  výměně pouličního 
osvětlení ve všech ulicích v obci. 

Toto osvětlení sebou nese několik vý-
hod. Tou největší je samozřejmě úspora 

energie na osvětlení obce v řádech 50 %. 
Další výhody sice nejsou možná tak přesvědči-
vé, ale přesto jsou zajímavé z hlediska budouc-
nosti. Jedná se o  osvětlení šetrné k  přírodě 
nejen svou energetickou náročností, ale i  tím, 
že osvětlení nešíří takzvaný světelný smog, ne-
boli zbytečně nepřesvětluje okolí. Na toto téma 
bylo dodnes sepsáno nemalé množství studií 
a  i když to není natolik atraktivní téma jako je 
například znečištění ovzduší nebo vod, i přesto 
stojí za zmínku. Díky osvětlení jehož světlo je 
směrováno přímo dolů a zbytečně nevyzařuje 
do stran nejsou ovlivněni noční živočichové 
dochází k návratu přirozené tmy a v neposlední 
řadě se na obloze rozzáří i více hvězd, než jsme 
za poslední léta zvyklí, právě díky přesvětlené 
obloze neboli světelnému smogu.

Pokud se realizuje kompletní výměna 
osvětlení v  obci staneme se velmi moderní 
vesnicí v budoucnosti osvětlení měst a obcí.

Autor článku čerpal informace ze stránek 
www.svetelneznecisteni.cz

V sobotu 18. 4. 2015 v  naší obci proběhl 
jarní úklid, kdy sami občané odstranili odpad 
a nepořádek, který po zimě vznikl. Akce „Čistý 
Zlechov” byla první akcí svého druhu a vznikla 
v návaznosti na Den Země, jehož se každoroč-
ně účastní stovky obcí po celé republice. 

Obce obvykle nemívají o  dobrovolníky 
nouzi, vždy se zapojí děti, mladí lidé ale třeba 
i senioři, kterým také není lhostejné prostředí, 

v  jakém se pohybují. Stejně tomu bylo u nás 
ve Zlechově. V obcích není výjimkou ani účast 
nejrůznějších spolků v nich působících. I přes 
počáteční nepřízeň počasí byla účast našich 
občanů poměrně vysoká a společně jsme strá-
vili příjemné dopoledne.

Všem, kteří se do 1.ročníku této akce zapo-
jili, děkujeme a doufáme, že každým rokem se 
nás sejde víc a budeme schopni zvelebit větší 
část naší obce.

Odpadové hospodářství
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Nové webové stránky obce
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Nákup nových sběrných nádob

Jak si určitě většina z Vás všimla, 
webové stránky obce prošly grafic-
kou úpravou. Vzhled stránek je teď 
modernější, více přehledný a uzpů-
sobený i občanům s poruchou zra-
ku. Uspořádání rubrik je intuitiv-
nější, jsou rozděleny do několika 
oblastí a hledání je pak jednodušší. 
Kromě klasických rubrik, jako jsou 
Fotogalerie, Kalendář akcí a Úřední 
deska, můžete na stránkách najít 
nové rubriky - Hlášení rozhlasu, 
Zlechov bez cenzury nebo napří-
klad Anketu. Největší úspěch má 
zatím rubrika Hlášení rozhlasu, kde 
si můžete zpětně přehrát hlášení 
místního rozhlasu a  informovat se 
tak o  dění v  obci. Rubrika Zlechov 
bez cenzury je také novinkou roku 
2015. Objevují se v  ní fiktivní pří-
běhy a reportáže z naší obce. Hlav-
ním cílem je pobavit občany, což se 
doufáme zatím dobře daří, a  taky 
prezentovat Zlechov v jiné podobě, 
než ho známe.

Kromě zmíněných rubrik na 
stránkách naleznete mnoho dal-
ších, například informace o spolcích 
a  organizacích působících v  obci, 
návody pro řešení životních situ-
ací, dokumenty na stažení a  další 
potřebné informace. Stránky jsou 
v provozu od 1. 1. 2015. Jak se pře-
měna povedla posuďte sami. 
www.obeczlechov.cz

V roce 2015 byl v  rámci mikroregionu 
Buchlov, jehož je obec členem, realizován pro-
jekt „Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať 
s  odpadom“, podpořený z  OPERAČNÍHO PRO-
GRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ČR 
2007-2013; číslo smlouvy Z  2242022004801. 
V rámci projektu byly do všech obcí nakoupe-
ny nádoby pro třídění odpadu, pro sběrný dvůr 
mikroregionu v  Buchlovicích velkoobjemové 
kontejnery a kompostéry do domácností.

Vedoucím partnerem projektu je sloven-
ská obec Uhrovec, která si vybudovala nový 
sběrný dvůr včetně technologie pro třídění 
odpadu. Na projektu se dále podílel projek-
tový partner, Energetická agentura Zlínského 
kraje o.p.s., který zpracoval žádosti o  dotaci, 
včetně metodického vedení a  vyhodnocení 
hospodaření s  odpady v  jednotlivých obcích 
mikroregionu.

Naše obec díky projektu pořídila tyto sběr-
né nádoby: 5 kontejnerů na papír, 16 kontej-
nerů na plast, 10 kontejnerů na barevné sklo, 
3 kontejnery na kovy a  106 kompostérů na 
bioodpad určené pro občany obce Zlechov. 
Výše dotace činila 90 % z celkových nákladů. 
Nové sběrné nádoby byly společně s předešlý-
mi umístěny na 10 stanovišť v obci. S nákupem 
nových nádob na tříděný odpad jsme vytvořili 

nová sběrná místa a zredukovali jsme tak velký 
počet kontejnerů na původních stanovištích. 
Všechny kompostéry na bioodpad (o objemu 
1170 l i 600 l) byly vzhledem k velkému zájmu 
občanům bezplatně zapůjčeny na základě 
smlouvy o výpůjčce. 

Cílem mikroregionu Buchlov je zvýšení 
množství vytříděného odpadu, čímž dojde ke 
snížení celkového množství směsného komu-
nálního odpadu ukládaného na skládku.

Sběrný dvůr 
Mikroregionu Buchlov
kontakt:  731 506 341
 572 595 058
 kompostarna@otrrecycling.cz

provozní doba:
letní provoz (1. 3. – 31. 10.)
Po – Pá  6:00 – 17:00
So  8:00 – 12:00

zimní provoz (1. 11. – 28. 2.)
Po – Pá  7:00 – 16:00
So  8:00 – 12:00 – za nepříznivého počasí 
 zavřeno

Odpadové hospodářství, Info
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Rozlosování jaro 2016
Rozlosování jaro 2016 muži I.B třída sk. C

DATUM ČAS UTKÁNÍ

03.04.2016 15:30 Morkovice B – Zlechov

10.04.2016 10:00 Zlechov – Nedakonice

17.04.2016 16:00 Koryčany – Zlechov

24.04.2016 10:00 Zlechov – Kunovice

01.05.2016 10:00 Zlechov – O.N.Ves

08.05.2016 16:30 Zborovice – Zlechov

15.05.2016 10:00 Zlechov – Prakšice

22.05.2016 16:30 Buchlovice – Zlechov

29.05.2016 10:00 Zlechov – 1.FC Slovácko C

04.06.2016 16:30 Ořechov – Zlechov

12.06.2016 10:00 Zlechov – Nivnice

18.06.2016 16:30 Staré Město – Zlechov

Tabulka po podzimní části soutěže
Okresní přebor – dorost sk. A

Tabulka po podzimní části soutěže
Krajská soutěž - mladší žáci sk. B

Tabulka po podzimní části soutěže 
muži I.B třída sk. C 

# KLUB BODY

1. Nedakonice 18

2. Uherský Ostroh 16

3. Bílovice 16

4. Buchlovice 9

# KLUB BODY

1. 1.FC Slovácko C 32

2. Koryčany 30

3. Nivnice 26

4. Zlechov 22

5. Morkovice B 22

6. Zborovice 19

7. Staré Město 18

8. Prakšice 18

9. O. N. Ves 18

10. Kunovice 16

11. Ořechov 16

12. Jalubí 12

13. Buchlovice 12

14. Nedakonice 12

# KLUB BODY

1. Bojkovice 30

2. 1.FC Slovácko – dívky 26

5. O. N. Ves 7

6. Zlechov 6

7. Jalubí 5

8. Mistřice 4
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SK Zlechov

Chystaná oslava 
výročí 70 let 
SK Zlechov
- VÝZVA pro občany!

Kynologický klub 
Zlechov

Zpráva o  činnosti SK za rok 2015, nezájem 
občanů o podporu SK, přípravy na oslavy 70 let 
kopané ve Zlechově, ale i jiná témata se probí-
rali na Valné hromadě, konané 10. ledna 2016 
v zasedací místnosti SK Zlechov. 

Starosta obce, zástupci Kynologického klu-
bu, sportovního klubu a  spolku zahrádkářů 
mimo jiné poděkovali zasloužilým členům SK 
za jejich dlouholetou činnost a  přínos klubu 
a to konkrétně p. I.Vojtěškovi, J.Hrabcovi, J.No-
votnému a M.Kunovjánkovi. Dále se hodnotila 
úspěšná polovina soutěže a předseda neza-
pomněl zmínit ani známé tváře P.Drobisze 
a J.Kowalíka, kteří jsou pro klub velkým příno-
sem nejen jako spoluhráči, ale i kvalitní trenéři 
budoucích fotbalistů. O propagaci klubu se ak 
starají nejen slavná jména bývalých ligových 
hráčů, ale i přetrvávající zájem o sportovní are-
ál SK ze strany ligových družstev. 

Plán činnosti SK Zlechov na rok 2016:
- Zajištění zimní přípravy a zahájení jarní čás-
ti mistrovských soutěží všech mužstev.
- Košt slivovice 5. 3. 2016
- Ples sportovců 13. 2. 2016
- Zajištění a organizace sběru železného šrotu
- Výměna stolů a lavic v tanečním areálu
- Oslavy 70.let kopané ve spolupráci OÚ Zle-
chov, Agro Zlechov a sponzorů 25. 6. 2016

25. 6. 2016 se bude konat oslava výročí SK 
Zlechov. V  souvislosti s  připravovaným výro-
čím žádáme občany pokud mají dobové foto-
grafie, filmy a jiné materiály spojené s historií 
klubu, aby je zapůjčili pro digitalizaci a zpraco-
vání na připravovanou projekci k oslavám.

Materiály můžete zanechat buď na obecním 
úřadě ve Zlechově, nebo u Richarda Klofáče č.p. 
56, tel.: 775905720, který bude dodaný materiál 
zpracovávat, popřípadě u pana B.Obdržálka.

Záznamy vložte do obálky s krátkým popi-
sem události a  rokem vzniku, přiložte jméno 
a telefonní číslo. Po zpracování materiálů bu-
dou všechny vráceny původnímu majiteli

Kynologický klub Zlechov funguje v obci již 
31 let. Začínal v  devíti lidech z  obce Zlechov, 
v  nynější době, pod vedením L.Obdržálka, má 
sto dvanáct členů z celého okresu Uherské Hra-
diště i mimo něj. Každoročně pořádá klub speci-
ální výstavu německých ovčáků, jež prezentuje 
nejen klub ale i obec Zlechov. Výstavy se účast-
ní závodníci z  celé České republiky i  zahraničí 
a  v  letošním roce se bude konat již 22.ročník. 
K  pravidelným akcím klubu patří sraz Westíků, 
kdy se do Zlechova sjíždí i chovatelé z opačné 
strany republiky. Rožšířením klubu o agility, za-
čali členové reprezentovat klub i u kynologické 
veřejnosti.Třikrát ročně probíhají závody a mla-
dé závodnice se můžou pochlubit úspěchy mezi 
něž patří např.stříbrná medaile z  Mistrovství 
Evropy juniorů konaného v  roce 2013 ve Švý-
carsku či zlatem a bronzem z Mistrovství Evropy 
juniorů z roku 2014 z italského Milána.

Každou neděli probíhá v areálu KK výcvik psů 

všech plemen pod vedením zkušených výcviká-
řů, možností je zakončení výcviku zkouškami dle 

Děvčata z Kynologického klubu Zlechov, které pro jejich 
úspěchy přijal na radnici i dřívější starosta Uherského Hradiště 

pan Květoslav Tichavský

Oddíl stolního tenisu 
SK Zlechov

Historie a současnost oddílu stolního tenisu

Stolní tenis se ve Zlechově začal hrát asi 
v  roce 1954. Bylo to v  šatně hospody u Va-
culů. Trénovalo se 1x týdně u jednoho stolu 
s  velkým množstvím zájemců. U  zrodu stáli 
hráči jako Jaroslav Tománek, Antonín Říha, 
Stanislav Pavlů, František Polášek a  Josef 
Říha, kteří se zároveň stali základem muž-
stva, které roku 1956 vstoupilo do soutěže 
okresního přeboru. Mužstvo hrávalo se stří-
davými úspěchy až do roku 1959, kdy se roz-
padlo. Z  mužstva dál pokračoval jen Josef 
Oslzla, který hrál postupně krajský přebor 
za Jiskru Staré Město, pak za Slavii Uherské 
Hradiště, Sport Hluk(1972 - postup do 2.ligy 
ČR), Let Kunovice a od roku 1991 opět za So-
kol Zlechov.

Ke znovuobnovení činnosti oddílu stol-
ního tenisu došlo v roce 1986 a zasloužili se 
o to Vladimír Maňásek, Zdeněk Paška, Zdeněk 
Donátek, Vladimír Kolínský, Josef Kolínský 
ml, Ing Stanislav Tománek ze Zlechova a  Jiří 
Tománek starší z Tupes. V roce 1990 se oddíl 
přestěhoval z  místnosti starého obecního 
úřadu do tělocvičny základní školy v  Tupe-
sích, kde hraje dodnes.

Ve Zlechově vyrostl syn Josefa Oslzly Vrati-
slav Oslzla, který se v roce 1980 stal přeborní-
kem české republiky žáků a po přestupu v roce 
1986 hájil barvy TJ Vítkovice až do semifinále 
poháru mistrů Evropských zemí. Pak hrál ně-
kolik let soutěž v Německu, za oddíl AVEX Zlín 
se sídlem v Hluku. V současné době hraje opět 
v Německu a věnuje se výchově mladých hrá-
čů v našem kraji.

V  současné době oddíl stolního tenisu SK 
Zlechov má dvě mužstva.
- Oddíl SK Zlechov „A“ hrající 3. třídu regio-
nálního přeboru reprezentují Zdeněk Paška, 
Luděk Paška ze Zlechova, Jiří Tománek starší 
Jiří Tománek mladší z Tupes.
- Oddíl SK Zlechov „B“ hrající 4. třídu regio-
nálního přeboru tvoří Ivan Vojtěšek, Jiří Vaněk 
Stanislav Tománek, David Gottwald a  Michal 
Žlebek ze Zlechova, František Hvožďa, Vilém 
Galbavý z  Tupes, Vladimír Kolínský z  Traplic 
a Pavel Šebesta z Velehradu.

Na pravidelné tréninky každou středu od 
17:30 v  tělocvičně v  Tupesích zveme celou 
sportovní veřejnost.

Zde můžete vidět i aktivní hráče, kteří hrají 
vyšší a zahraniční soutěže. Vratislava Oslzlu ze 
Zlechova a Ondřeje Lapčíka z Tupes.

Mezi neregistrovanými veterány se velmi 
úspěšně prosazuje Pavel Skrežina ze Zlecho-
va. Všechno dění v  obou oddílech neustále 
sledují nestoři oddílu Josef Oslzla a Vladimír 
Maňásek.

Rozlosování soutěží a výsledky oddílů pak 
můžete sledovat na stránkách www.pinec.net.

Stanislav Tománek
Vedoucí oddílu stolního tenisu

Tabulka po podzimní části soutěže
Krajská soutěž - starší žáci sk. B

# KLUB BODY

1. Bojkovice 33

2. Osvětimany 27

3. Koryčany 21

4. Hluk 19

5. Dolní Němčí 18

6. Strání 18

7. Napajedla 16

8. FA Zlechov 14

9. Kvasice 13

10. Morkovice 10

11. Staré Město 5

12. 1.FC Slovácko – dívky 4

3. Staré Město 24

4. Osvětimany 24

5. Dolní Němčí 23

6. Koryčany 14

7. FA Zlechov 13

8. Hluk 13

9. Strání 9

10. Morkovice 9

11. Napajedla 7

12. Kvasice 6
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Pohádková cesta 
ke dni dětí

V sobotu 6. 6. 2015 pořádal SKAZ tradiční 
pohádkovou cestu ke dni dětí. Děti přichá-
zely od 14:30 ke hřišti ve Zlechově a  odtud 
se vydaly směrem ke kynologickému klubu 
a  dál po panelovce. Po cestě na ně čekali 
různé pohádkové postavy-vodník, vědma, 
čerti, tři mušketýři, šmoulové,včelky, indiáni 
a konečně cestu ukončili Mach a Šebestová. 
Po splnění všech úkolů dostaly děti párek 
v rohlíku. Občerstvení bylo zajištěno v místní 
hospůdce. Na programu se objevili herci ze 
Slováckého divadla, kteří oživili už tak horký 
den. Až do setmění malí i velcí dováděli v ryt-
mu disco. Celou akci jako tradičně ukončil oh-
ňostroj. SKAZ všem děkuje za pomoc a těší se 
na další společné akce.

Zlechovský strašák
Spolek kulturních akcí Zlechov pořádal 

v  sobotu 3. října od 16 hodin na prostran-
ství u fotbalového hřiště akci s názvem ZLE-
CHOVSKÝ STRAŠÁK aneb VYŘEŽME SI DÝNI. 
Začátek byl stanoven na 15 hodin a vstup byl 
zdarma. Počasí bylo přímo výstavní, sluníčko 
krásně svítilo, což přilákalo asi padesátku lidí. 
Akci si užívaly především děti. Vyřezávaly za 
pomoci rodičů pozoruhodné tvary, kterými 
zdobily dýně. Někteří pojali vyřezávání tra-
dičně a  vyřezali dýňové strašáky. Když bylo 
hotovo, dospělí se usadili, aby se občerstvili. 
Občerstvení zajistila místní hospůdka. Dětí 
se ujal DJ Milan Kura, který je bavil celé od-
poledne. Následovalo společné focení s nej-
krásnějšími dýňovými strašáky a po setmění 
se už děti nemohly dočkat, až své dýňáky 
rozžehnutými svícemi oživí. Ikdyž organi-
zátoři očekávali větší účast, byli spokojeni. 
Všichni zúčastění si totiž užili krásné a poho-
dové podzimní odpoledne.

Myslivecký spolek 
Vlčí důl Zlechov

Myslivost je považována jako soubor čin-
ností prováděných v přírodě ve vztahu k volně 

Lampionový průvod 
s dopisem 
pro Ježíška

Ani letos nevynechal SKAZ tolik dětmi oče-
kávaný lampionový průvod. Byl naplánován 
na 16.11.2015 a od 16:45 se všechny nadšené 
děti se svými rodiči scházeli u  základní ško-
ly. Podmínkou účasti bylo teplé oblečení pro 
děti, lampion a dobrá nálada. 

V  17.00 hodin se průvod s  rozsvícenými 
lampiony vydal směrem ke kostelu a do Kouta. 

Účastníci prošli Kout a  pokračovali po hlavní 
silnici směrem na Tupesy. Odbočili ke hřbi-
tovu a  Řadovkami se dostali na prostranství 
u  obecního úřadu. Tady děti odeslaly dopisy 
Ježíškovi a  mohly se občerstvit. Každé dítě 
dostalo oplatek a  teplý čaj. Dospělí popíjeli 
svařené víno a probírali události v obci. Na zá-
věr čekal na všechny ohňostroj. Nutno dodat, 
že účast byla vlivem nečekaně teplého počasí 
hojná. Dopis Ježíškovi poslalo přes osmdesát 
dětí, které doprovodili rodiče a prarodiče. Zase 
další úspěšná akce. V letošním roce se opět na 
vás těší SKAZ.

Radka Hrubošová

národního zkušebního řádu. Velký zájem zazna-
menal i pilotní projekt- kurz „Školka pro štěňata“, 
konaný dvakrát ročně a vždy plně obsazen.

Největší zásluhu na rozvoji klubu, budová-
ní nových obytných prostor, pořádání výstav 
a  soutěží mají hlavně členové sami. Po celou 
dobu fungování se Kynologický klub snaží 
o  zvelebování svého areálu. V  roce 2015 byla 
dokončena stavba protipovodňové zdi. Dále 
došlo k rekonstrukci celé klubovny, úpravě te-
rénu celé plochy, výsadbě nové zeleně, nákupu 
buňky pro potřeby agilit či zakoupení nového 
chemického WC. V tomto roce je v plánu pro-
dloužení zastřešení vchodu do klubovny, zemní 
úpravy kolem klubovny, rekonstrukce osvětle-
ní, nákup lavic a  stolů k  venkovnímu sezení, 
oprava posezení u  ohniště a  prořezávka pře-
stárlých stromů. Většinu těchto nákladů finan-
cuje klub z vlastních zdrojů, část pak za pomoci 
Obecního úřadu Zlechov.

Do očí široké veřejnosti se místní kynologo-
vé snaží proniknout nejenom díky prezentaci 
na závodech a výstavách, ale i společenskými 
akcemi na kterých se členové aktivně podílí. 
O Vánocích jste tak mohli vyrazit na Štěpánský 
pochod s názvem Na Štěpána vedle pána a 28. 
5. 2016 bude areál patřit dětem u příležitosti 
konání Dětského dne.

Všem občanům obce Zlechov přeje Kynolo-
gický klub mnoho zdraví a spokojenosti v roce 
2016, více informací naleznete na www.kkzle-
chov.wz.cz

SKAZ - Spolek 
kulturních akcí 
Zlechov
Stavění májky a čaro-
dějnická diskotéka

Taneční zábava 
s hudební skupinou 
Pantok Rock

Poslední dubnová sobota 25. 4. 2015 byla 
díky Spolku kulturních akcí Zlechov (SKAZ) 
v obci plná tradic. Odpoledne se u obecního 
úřadu s předstihem uskutečnil už pátý ročník 
tradičního stavění májky. Lidé se tam začali 
scházet před třetí hodinou odpolední, aby při-
hlíželi, či přiložili ruku k dílu.

K  budově obecního úřadu se rovněž začali 
slétávat roztodivné čarodějky a  čarodějové 
a všichni společně nazdobili májku.

Po hromadném fotografování se čaro-
dějnice a  ostatní účastníci společně vydali 
na cestu do areálu Sportovního klubu vedle 
fotbalového hřiště. Tady na kluky a holky če-
kaly nejrůznější soutěže a  vaření kouzelné-
ho lektvaru s  léčivými účinky. V 16.30 hodin 
všechny zaujalo vystoupení herce a  kouzel-
níka Slováckého divadla Uherské Hradiště 
Tomáše Šulaje. Následovala čarodějnická 
diskotéka a tečku za celou akcí udělal večerní 
ohňostroj. Škoda jen, že přišlo tak málo lidí, 
vždyť vstupné bylo dobrovolné. 

Májka nestála dlouho. O  víkendu z   2. na 
3. května ji něčí nenechavé ruce skácely. Také 

Další kulturní akcí, která se konala v areálu 
Sportovního klubu Zlechov 15. 8. 2015 byla ta-
neční zábava. Začátek akce byl naplánován na 
20 hodin, výše vstupného činila 50 Kč. Občer-
stvení bylo zajištěno v hospůdce. Oproti oče-
kávání organizátorů přišlo málo lidí. Možná to 
způsobilo počasí. Přes den bylo 34 C° a večer 
přišla bouřka. Návštěvníci se však bavili pří-
jemně a zábavu si užili.

májky v okolních vesnicích vzaly za své. Jejich 
vršky skončily v  Boršicích uprostřed dědiny. 
Pochopitelně se viník nenašel. Kácení máje se 
tedy letos nekonalo.
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Z historie obceTOM Kamzík – ohlédnutí za rokem 2015
Připomenutí 
osvobození obce 
v roce 1945

V loňském roce jsme s  dětmi absolvova-
li několik pobytů na turistické základně na 
Smraďavce. Zde se děti učí přežít v  přírodě. 
Musí umět rozdělat oheň, obstarat vodu z ne-
daleké studánky a taky dokázat odvahu ve ve-
černí výpravě. Dále pokračujeme v sobotních 
výpravách po okolí, které jsme spojili s progra-
mem „hledání kešek“.

Velké oblibě se těší celodenní výlety a to jak 
u dětí, tak u rodičů. V Ostravě jsme se nejdříve 
báli ve Sklepě strašidel, pak obdivovali Svět 
miniatur a nakonec jsme si užili v ZOO. V Praze 
jsme začali prohlídkou města a pak jsme po-
kračovali parníkem až do ZOO! Podívali jsme 
se taky do Kroměříže,kde jsme prošli zámecký 
park, vytvořili jsme si loutky a zařádili v zrca-
dlovém bludišti. Vánoční jarmark jsme pak 
prožili v Rožnově pod Radhoštěm.

Máme také za sebou příměstský jarní tábor 
a  letní tábor v  Janově nad Nisou. Letní tábor 
byl provázen velmi teplým počasím, takže jsme 
rádi navštívili koupaliště v  Jablonci, přehradu 
Mšeno a  malou kamennou nádrž kousek od 
chaty. Okolí jsme si prohlídli z Ještědu. V Liberci 
jsme pak obdivovali ZOO, výstavu gigantů a Di-
nopark. Na táboře jsme si užili také cestování 

– jeli jsme vlakem, autobusem, tramvají, lanov-
kou a nakonec i na bobové dráze! Na chatě si 
pak děti dělali vlastní program, vytvořili trička 
a také se podíleli na chodu kuchyně!

Letošní rok začneme pěším výletem na Vele-
hrad. O  jarních prázdninách nás čeká příměst-
ský tábor. Chtěli bychom navštívit LandekPark 
v Ostravě, Luhačovice, ZOO Zlín, Galaxii a taky si 
něco vytvoříme. V jarních měsících opět vyrazí-
me na Smraďavku, plánuji plavbu po Baťově ka-
nále s výletem do Strážnice a také Prahu – tento-
krát po přírodních a technických zajímavostech.

Doufám, že nový rok 2016 opět obohatíme 
spoustou nových zážitků a zkušeností!

Eva Rosůlková

Loni si celá vlast připomněla 70 let od 
ukončení druhé světové války. Protože počet 
přímých pamětníků se neustále zmenšuje, rád 
bych zrekapituloval historické události konce 
třicátých a první poloviny čtyřicátých let minu-
lého století se zaměřením na události tak jak 
běžely zde ve Zlechově.

Po mnichovském diktátu v  září 1938 bylo 
násilně obsazeno německou armádou česko-
slovenské pohraničí. Po okupaci zbytku Česko-
slovenské republiky v březnu 1939 byl vytvo-
řen Protektorát Čechy a  Morava. Řada našich 
občanů se nesmířila s okupací naší vlasti a taj-
ně odcházela do ciziny. Zde tito lidé vstupovali 
do armád, které bojovaly proti fašistickému 
Německu. I  z  naší obce takto odešlo několik 
vlastenců. Cestu jim pomáhal realizovat zdejší 
obchodník pan Jaroslav Žák. Tak se dostali do 
Anglie následující zlechovští občané. Poručík 

žijící zvěři jako součástí ekosystému a spolko-
vá činnost směřující k udržení a rozvíjení mys-
liveckých tradic a zvyků a je součástí českého 
národního kulturního dědictví.

Myslivost má ze všech lidských aktivit nej-
těsnější vztah k přírodě, zemědělství a lesnic-
tví, což je dáno především využíváním společ-
ného prostředí , kterým je volná krajina.

Myslivost je již historicky organizována Čes-
komoravskou mysliveckou jednotou a spolky 

MVŽ – milovníci vína a žen
Tento neoficiálně uváděný spolek vznikl 

před 4 lety. Vzhledem k tomu, že už 2. rokem 
nebyl v nikdo, kdo by se ve Zlechově ujal or-
ganizace koštu vína, zrodil se tento nápad 
pochopitelně při návštěvě koštu v  jiné obci. 
Pod zkratkou MVŽ se skrývají zakladatelé to-
hoto (ne)spolku a  to konkrétně J. Gottwald, 
O.Machala, J. Vysloužil a  D. Gottwald. Orga-
nizace prvního ročníku si však žádala nejen 
chuť a  vztah k  vínu, ale i  zkušenosti, kterými 
přispěl P. Výstup. ,,Jako nezkušení jsme ne-
měli představu, co takový košt obnáší, jako 
je například shánění a  sběr vzorků vína, evi-

jsou v  ní začleněny. Každý spolek hospodaří 
v honitbě , která je uznaná státní správou.

Myslivci ve Zlechově hospodaří na katastru 
obce Zlechova v honitbě o výměře 513 ha.

V této honitbě, kterou máme pronajatou od 
Honebního společenstva Zlechov , obhospo-
dařujeme podle schválených plánů zvěř drob-
nou (zajíc, bažant atp.) a zvěř srnčí . Na základě 
zvláštního povolení lovíme i černou zvěř (pra-
se divoké).

Hlavní náplní naší práce je vytvářet co nejlepší 
přírodní podmínky pro život všech druhů zvěře. 
Hlavním úkolem je proto provádění úprav bioto-
pů pro zvěř a to udržováním stávajících remízků 
a vysazováním nových. Jedním z nejdůležitějších 
úkolů každého myslivce je přikrmování a  péče 
o  zvěř v  době nouze (ZIMA!). Pro tento úkol si 
musíme zajistit dostatečné množství krmiva.

Jako spolek se snažíme zapojit i do ostatních 
činností jako je pořádání kulturních akcí, růz-
ných veřejně prospěšných akcí, například akce 

čistý Zlechov, kterou organizoval OÚ na likvida-
ci černých skládek a různých smetišť v katastru.

Úzce rovněž spolupracujeme s  AGRO Zle-
chov v naplňování poslání spolku v zeměděl-
ské krajině. Náš spolek vykonává tuto činnost 
v  deseti členech a  všichni členové se snaží 
zodpovědně plnit veškeré úkoly.

Neodmyslitelně k  naší činnosti patří i  lov 
zvěře. Pořádáme společné lovy (hony) na drob-
nou zvěř a  to podle plánu schváleného Kraj-
ským odborem životního prostředí. A také lovy 
samostatné na škodnou, srnčí a černou zvěř.

Jelikož je myslivost náročný obor, který za-
hrnuje širokou škálu odborností nutných pro 
výkon práva myslivosti, provádíme během 
celého roku vzdělávací akce pro členy spolku.

Zejména klademe důraz na výcvik a praktic-
ké dovednosti v zacházení s loveckými zbraně-
mi. I přesto, že každý z nás musí být držitelem 
zbrojního průkazu musí v  praxi prokázat bez-
pečné zacházení se zbraní na střelnici ČMMJ.

dence a popisky vín, řízená degustace a  jeho 
organizace, tvorba katalogů atd. První ročník 
jsme úspěšně zvládli a podařilo se nám sehnat 
370 vzorků,” shodují se zakladatelé. Šampiony 
3.Zlechovského koštování se v  bílých vínech 
stal pan Josef Hrabec (Rulanda bílá, výběr 
z  hroznů r. 2012) a  v  červených vínech získal 
titul pan Dušan Ondráš z Jalubí (Cabernet Sau-
vignon , pozdní sběr r.2012). Vysoká návštěv-
nost a pozitivní ohlasy lidí přesvědčily organi-
zátory k  pokračování v  této akci. Zlechovské 
koštování vyniká oproti jiným koštům v okolí. 
např.ochutnávkou sýrů z  různých zemí světa, 

ochutnávkou klobás a nově i oliv. Pro letošní 
rok je pro návštěvníky nachystáno další pře-
kvapení. Pokud jste místní vinaři a  vyrábíte 
víno, rádi Váš vzorek uvítáme na degustaci..

Minulý rok přišli organizátoři s akcí novou, 
ale přesto pro vesnici tradiční, která se v naší 
obci setkala s velkým zájmem. Poslední víkend 
před vánoci jste tak již podruhé mohli ochut-
nat zabíjačkové speciality nebo si vychutnat 
výborný svařák a to vše za lidové ceny. Mnoho 
občanů využilo této akce k setkání s  rodinou 
a přáteli a za dobré nálady se společně naladili 
na vánoční svátky.
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Organizace chovatelů poštovních holubů ve Zlechově
V roce 2015 dosáhl životního úspěchu pan 

Jaroslav Vaďura. Se svou holubicí vyhrál první 
místo v  závodu poštovních holubů na nejdel-
ším moravském závodě z Belgického Oostende.

Vyhrál v  konkurenci 3096 holubů od 655 
chovatelů. Je uznávaným odborníkem mezi 
chovateli poštovních holubů a svému koníčku 
se věnuje už od svých 14ti let.

Zlechovská organizace chovatelů poš-
tovních holubů se může pochválit i  dalšími 
úspěchy. Holuby pana Hlůška, který je sice 
z Buchlovic, ale členem zlechovského spolku 
se dostaly díky dobrým výsledkům v  České 
Republice na Mezinárodní evropskou výsta-
vu v Bukurešti.

V  roce 2015 proběhlo celkem 21 závodů, 
z toho jenom Zlechov vyhrál 7 závodů v kon-
kurenci 14ti organizací z  celkovým počtem 
152 účastníků. Konečné celkové umístění tří 
nejlepších chovatelů ze Zlechovské organiza-
ce : Vaďura 2 místo, Hlůšek 10 místo, Spáčil 34.

Jaroslav Vaďura doufá, že se bude v  roce 
2016 dařit minimálně stejně jako v roce 2015.

československé armády Alois Gabriel, Rudolf 
Čagánek, Jaroslav Čagánek a později i tenkrát 
patnáctiletý Bohumil Patočka. Z nich se domů 
nevrátil velitel kapitán 311. československé 
bombardovací perutě Alois Gabriel, který za-
hynul spolu s pěti členy posádky 15. 9. 1942 při 
bojovém letu nad Biskajským zálivem.

Občané Zlechova nesouhlasili s protektorát-
ní mocí a ta přistoupila k represím. V dubnu 1941 
byl z rozhodnutí protektorátních úřadů pensio-
nován řídící učitel školy pan Josef Bilík, dále za-
městnanec železnic Josef Zámečník a poštovní 
zaměstnanec František Jurčík. V  květnu přišlo 
nařízení o likvidaci Dělnické tělovýchovné jed-
noty a Orla. Po atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heidricha byly popravovány stovky 
vlastenců, kteří atentát schvalovali nebo pro-
váděli odbojovou činnost. Z  tohoto důvodu 
byl v Berlíně popraven zlechovský občan – le-
gionář, plukovník František Bilík. Atentátníci 
se hledali po celém protektorátu. Ve Zlechově 
v tu dobu bylo zajištěno 24 Kočendů jako rukoj-
mích. Důvodem byla skutečnost, že pan Franti-
šek Kočenda dal do čistírny v Uherském Hradišti 
balonový plášť. Ten se nápadně podobal plášti, 
který měl na sobě jeden z  atentátníků. Výsad-
káři zradou jednoho z nich Karla Čurdy byli vy-
pátráni v  pravoslavném kostele svatého Cyrila 
a Metoděje v pražské Ressolově ulici a když jim 
došlo střelivo si vzali život. Mezi těmito výsad-
káři byl i občan Kunovic Jan Hrubý.

V  červenci 1942 byli pracovním úřadem 
v Uherském Hradišti odesláni na nucené prá-
ce do Německa mladí lidé ze Zlechova z roč-
níků 1921 a  1924. Z  nich se domů nevrátili 
Antonín Dias a  Josef Juřena. 18. ledna 1943 
bylo ze Zlechova deportováno 12 osob tj. 4 celé 
židovské rodiny. Z nich přežila a vrátila se po 
válce pouze paní Olga Hlůšková. V souvislosti 
s poslechem zahraničního rozhlasu přišli o ži-
vot 3 naši spoluobčané. Martin Mařák - po-

praven 16. 3. 1943 v  Osvětimi, Alois Šimon 
- popraven 11. 2. 1945 v Buchenwaldu a Jan 
Žaluda zemřel 13. 3. 1945 v Lagerhausenu.

S blížícím se koncem války v červnu 1944 byl 
nad naší obcí přelet spojeneckých bombardova-
cích letadel. Byly to bombardéry typu „Literátor“ 
a „B 17“ včetně stíhacího ochranného doprovo-
du letky 15. americké letecké armády s dislokací 
na osvobozeném území Itálie. Jeden z letounů 
byl zasažen v prostoru Vídně. V důsledku požá-
ru na palubě letadla 8 členů posádky vyskáka-
lo. Letadlo se zřítilo na pokraji lesa mezi Salaší 
a Velehradem a v troskách letadla zahynul jeho 
pilot. Jeden člen posádky hispánského původu 
přistál pomocí padáku ve Zlechově v prostoru 
„Jezírka“ (dnes areál Kynologického klubu Zle-
chov). Se zraněným kolenem byl převezen na 
obecní úřad, kam si pro něj přijeli Němci.

Když vypuklo Slovenské národní povstání 
(29. 8. 1944), odešel na Slovensko osmnáctiletý 
občan Zlechova František Habáň. Po porážce 
povstání přešel s partyzány na Moravu. Krátce 
se ukrýval doma, později přešel k  1. českoslo-
venské brigádě Jana Žižky. Padl v Bílové u Raj-
nochovic v Hostýnských vrších a je pohřben zde 
na místním hřbitově. 16. dubna 1945 byl bom-
bardován cukrovar ve Starém Městě, kde krátce 
pobýval štáb německých vojsk. Tady zahynul 
náš občan – zaměstnanec cukrovaru Alois Ga-
briel. Jeho pohřeb již probíhal ve frontové linii.

Osvobozování Uherskohradišťska probíha-
lo od 13. dubna do 2. května 1945. Ve Zlecho-
vě byla situována vojenská záloha německých 
vojsk. V  sobotu 28. 4. 1945 kolem třinácté 
hodiny začaly dopadat první dělostřelecké 
granáty v  prostorách potoka a  Vrchních slí-
nů. Početná německá posádka a  tři obrněná 
vozidla bránila v  postupu osvobozeneckých 
armád. Vozidla vyjížděla do proluk silnice Zle-
chov, Tupesy a  kulometnou palbou zabraňo-
vala vstupu osvoboditelů od Boršic a Nedako-

nic. Urputný boj trval celou sobotu a neděli. 
V  pondělí 30. 4. 1945 se boje vystupňovaly 
a první osvoboditelé se dostali do vesnice ko-
lem 15té hodiny. O čtvrt hodiny později byl us-
tupující německou armádou uprostřed obce 
vyhozen silniční most. Německý voják, který 
toto provedl byl následně zastřelen postupu-
jícím vojskem. Naši obec osvobodila vojska 
4. rumunské armády, včleněná do vojsk rudé 
armády druhého ukrajinského frontu, jemuž 
velel maršál Malinovský. Při osvobozování Zle-
chova padlo 13 rumunských vojáků a neurčitý 
počet vojáků německých. Němci z neděle na 
pondělí odvezli raněné a padlé cestou kolem 
rybníka směrem k Velehradu. Z našich občanů 
při osvobozování obce Zlechov padli Antonín 
Velecký a Jan Loubal. Zranění byli František Vávra 
a Cyril Stašek. Bilance škod byla následující. Váž-
ně bylo poškozeno 8 domů. Vyhořely 2 domy, 
pana Františka Tománka, pana Antonína Čevely 
a  skladiště pana Otty Žáka. Lehce poškozeno 
bylo 72 domů. Celkové škody způsobené fron-
tou se odhadovaly na půl milionu korun.

Po osvobození 30. dubna se večer sešel 
Revoluční národní výbor složený ze zástupců 
všech politických složek v obci. Měl zajišťovat 
v  obci pořádek. Provedlo se označení nevy-
buchlé munice a  začalo se ze stavbou provi-
zorního mostu. Materiál na jeho stavbu byl při-
vezen z buchlovských hor a most se podařilo 
opravit za 3 dny. Po osvobození celé vlasti asi 
v polovině května se do Zlechova přijeli podí-
vat naši zahraniční vojáci. Vrátili se v těchto vo-
jenských hodnostech. Bohumil Patočka – rot-
ný, Jaroslav Čagánek – podporučík, Rostislav 
Bébar – praporčík.

Na závěr bych chtěl touto rekapitulací s od-
stupem let vzpomenout milióny obětí váleč-
ného běsnění po celém světě a  poděkovat 
všem, kteří se přímo či nepřímo postavili fašis-
mu a věnovat jim naši tichou vzpomínku.
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I v  dnešní době, plné nových technologií 
a hektického způsobu života se stále ještě udr-
žují zvyky a tradice neodmyslitelně spjaté s ob-
lastí Slovácka. V  naší vesnici k  nim patří hody 
s právem, které jsou zároveň i jednou z nejdů-
ležitějších slavností v roce. K jejich historii, tra-
dičním zvykům či kroji by se toho dalo napsat 
mnoho, ale my se v  prvním čísle zpravodaje 
ohlédneme za hody loňskými a krátce zavzpo-
mínáme i na Slovácké slavnosti vína a otevře-
ných památek. Díky pohledu na loňské hody 
očima stárků, se nejen dozvíte, že se jim poda-
řilo dodržet dřívější zvyk, kdy si stárci za stárku 
vybírali svoji milou, případně dívku z příbuzen-
stva, ale především si díky jejich vyprávění pro-
žijete hody od příprav až po jejich ukončení.

Kdo přišel s nápadem, že byste mohli jít 
za stárky?

Přišel jsem s tím asi já (J.Šmatelka), protože 
jsem o tom přemýšlel už dříve, ale v předcho-
zích letech z  toho vždycky sešlo. Stárkování 
jsem chtěl vzít s Bětkou už vloni, kdy byla o stár-
ky nouze, ale chystala se na zlechovské hody 
poprvé a netroufala si jít hned za stárku. Když 
jsme se dohodli, že letos do toho půjdeme, 
zbývalo ještě najít mladší stárky. Napadlo nás 
hned několik možných kandidátů ze starších 
hodařů, ale nejlepší se zdála možnost mého 
bráchy Filipa a jeho přítelkyně Kačky, kteří mají 
mnoho zkušeností z  folklorního souboru Do-
lina. I přesto, že rodičům se do toho zpočátku 
moc nechtělo, nakonec souhlasili. Když jsme se 
s nimi bavili po hodech, byli nadšení a říkali, že 
i když dalo vše spoustu práce, tak si to moc užili 
a dokonce padla i slova, že by v budoucnu ve 
stárkování podpořili i naši mladší ségru. 

Rodiče se Vám podařilo přesvědčit, co 
bylo tedy nejtěžší?

Nejtěžší byla asi organizace zkoušek. Ne 
všechny probíhaly tak, jak jsme si představo-
vali a stály nás hodně nervů. Myslím, že velkým 
problémem je náhlá výměna „staré gardy“ za 
„mladou krev“. Je důležité si uvědomit, že nejde 
jen o zábavu, ale i nějaké ty povinnosti, ať už z po-

hledu chystání hodů, či secvičení besedy na urči-
té úrovni. Hlavně kvůli nováčkům, kterých letos 
nebylo málo, bylo nutné mít zkoušky častěji, na-
příklad i v neděli ráno, což se nesetkalo s velkým 
nadšením. Taky se stávalo, že na zkoušku došla 
třeba jen polovina chasy nebo bylo dost často 
potřeba tanečníky trochu popostrčit do práce. 
I když nás to stálo velké úsilí byla beseda nakonec 
secvičena docela dobře a co je důležité taky včas.

Co další organizace?
Veškeré zařizování, ať už sálu, dechovky či 

cimbálovky proběhlo bez problémů. Po loňské 
dechovce ze Sadů, jsme se vrátili ke Straňance, 
na kterou jsme byli dlouhé roky zvyklí. Jediným 
zklamáním bylo, že výborná cimbálová muzika 
Bálešáci, kde hrají moji bratránci, nám nemoh-
la zahrát, protože byli na jiné, dříve domluvené 
zábavě. Nakonec je nahradila cimbálovka Friška 
z Kyjova, která zahrálala moc dobře.

Co se týče organizace, věděli jsme, že bude 
potřeba zařídit spoustu věcí. V  podstatě celý 
týden před hodama jsme se nezastavili. Trochu 
nás ale překvapilo na kolik „drobností“ je potře-
ba myslet až během hodového víkendu. Člověk 
si uvědomí, z kolika maličkostí se taková velká 
akce skládá, až když ji sám organizuje. Všichni 
myslí na „velké věci“ jako je chystání krojů, zdo-
bení domů, domluva muziky, ale na věci, které 
je nutné organizovat za pochodu, jako jsou 
špendlíky, drobné na vrácení u  vstupu, rychlý 
převoz vína od stárků na sál se zapomíná. Na-
příklad vtipnou se stala záležitost s chybějícíma 
propiskama, kdy jsme nemohli v celém areálu 
sehnat propisku na zapisování vstupného. Ne-
zbylo mi než pro nějakou rychle utíkat domů.

Bohužel stárkem je člověk většinou jednou za 
život a až potom zjistí co je příště potřeba udě-
lat jinak, lépe naplánovat. V některých obcích se 
o všechny organizační věci týkající se hodů stará 
nějaká organizace, což je podle nás obrovská 
výhoda. V některých obcích hody zaštítují hasiči, 
kteří mají tyto věci podchycené. V minulosti to 
tak fungovalo i v naší obci, což ušetřilo stárkům 
dost času a starostí, ale s některými organizační-
mi věcmi nám pomohla paní Zástavová.

Je tu také pomoc ze strany samotných čle-
nů hodové chasy, ta se ale povětšinou skládá 

buďto z lidí studujících v jiných městech nebo 
mladších, kteří mají jiné povinnosti, jiné koníč-
ky, či nejsou hodama tolik nadšení. Někdy se 
pak stává, že o organizaci se stará jen pár stej-
ných nadšenců stále dokola. Během samotných 
hodů pak mají všichni pochopitelně jiné myš-
lenky než nějaké organizování. Nečekali jsme, 
že to bude jednoduché, většinou to byli věci, 
které se od stárků tak nějak očekávají. Nakonec 
jsme byli rádi, že jsme stárkovali a určitě je to 
pro nás celoživotní vzpomínka a zkušenost.

 
Je známo, že stárkování je nejen finančně, 

ale jak jste sami řekli i časově náročné, lito-
vali jste v průběhu hodů, že jste do toho šli?

Nedá se říct, že bychom litovali. Samozřej-
mě jsme si někdy říkali, jestli nám tolik starostí 
vůbec stojí za to, ale nakonec jsme byli rádi, že 
jsme si tím prošli. Byl to super zážitek a stárku-
je se jen jednou, maximálně dvakrát za život. :)

Určitě bychom rádi poděkovali, zejména 
rodičům, prarodičům a  dalším příslušníkům 
našich rodin za podporu i  vzhledem k  tomu, 
že někteří o stárkování nechtěli ani slyšet. :)

 
Zmínili jste, že nejtěžší byla organizace 

zkoušek. Jak moc jste měnili besedu?
V předchozích letech byly besedy v režii zku-

šeného M. Bilíka z folklorního souboru Cifra, kte-
rý vždy sestavil besedu na vysoké úrovni. Letos 
jsme však měli, jak už jsme zmiňovali, za mladší 
stárky neméně zkušené tanečníky ze Staroměst-
ského souboru Dolina, kteří se chtěli besedy 
ujmout sami. Tentokrát tedy besedu sestavili oni. 
Největší změnou bylo úplné vypuštění dechov-
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kové části besedy a vložení příběhu do sestavy 
tanců. I z pozdějších reakcí přihlížejících si myslí-
me, že to zvládli na výbornou. Vzhledem k těmto 
změnám a  velkému počtu nováčků v  hodové 
chase však bylo nutné nacvičovat častěji.

Nedivím se, že se rodičům zpočátku stár-
kování nelíbilo. Bratři za stárky a obě stárky 
přespolní, to může být v jednom domě do-
cela problém.

Vypadalo to, že všichni budeme vycházet ze 
stejného domu, naštěstí nám však byla nabíd-
nuta možnost vyvolání mladší stárky z domu 
její tety, která je Zlechovjankou. I  tak se ale 
během sobotních příprav sešli u Šmatelků ve 
školní ulici hned tři rodiny, včetně babiček, dě-
dečků a dalších členů širší rodiny. V jeden oka-
mžik bylo v domě i přes pětadvacet lidí. 

 
Hodům je věnována náležitá příprava 

i co se týče úklidu domu a výzdoby, jak to 
probíhalo u Vás?

Přípravy probíhaly už dlouho dopředu. Bylo 
potřeba objednat spoustu jídla, koláčků, vína, 
nachystat kroje, opravit boty atd. Nejvíc prá-
ce asi zabrala oprava chodníku, který byl před 
naším domem v  žalostném stavu. Chtěli jsme 
mít hotovo před hodama a s klukama jsme se 
domluvili, že si chodník sami opravíme. Pan sta-
rosta, který nám celkově během hodů vycházel 
vstříc, dodal materiál, stárek nějakou tu pálen-
ku a během dvou dní bylo hotovo. Do výzdoby 
domů, sálu a obce se pak zapojila celá chasa. 

 
Hodová neděle a s ní spojená obchůzka 

obce bývá pro všechny už dost náročná, jak 
to vnímáte vy? Užili jste si ji nebo už jste se 
těšili až to bude za Vámi?

Kupodivu, i  když jsme byli unavení, jsme 
si neděli užili. Většina těch nejdůležitějších 
povinností už byla za náma a  cítili jsme se 
uvolněnější. Hlavní pro nás bylo obejít poctivě 
celou obec, což se nám sice podařilo, ale k po-
sledním domům jsme se dostali docela pozdě, 
už za tmy, což nám někteří lidé měli trochu za 
zlé. Na druhou stranu jsme se dostali i do míst, 
kde údajně hodová práva ještě nikdy neviděli. 
Večer bylo v  plánu jít se podívat do soused-
ních Tupes na nedělní zábavu. Z tohoto plánu 
však sešlo a nakonec se pár posledních hoda-
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řů sešlo u stárků, kde se u houslí 
zpívalo do rána.

Hodové veselí se ukončuje 
dozvuky. Jak ty se podle Vás 
vydařily?

Dozvuky se nám bohužel 
nevydařily úplně tak, jak jsme si 
představovali. Nejprve jsme chtě-
li termín, který se nekryje s  ter-
mínem tupeských dozvuků, tak 
jsme je tedy o týden odložili, aby-
chom později zjistili, že Tupeští 
byli nuceni dozvuky posunout 
také. Dalším problémem bylo se-
hnání správného místa pro koná-
ní dozvuků. V  sále Agra Zlechov 
bohužel nebylo možné domluvit 
se na termínu, tak jsme se začali 

poohlížet po jiném místě. Dobrou volbou se zdál 
sál starého kina, kde jsme již v minulosti pořádali 
pár úspěšných akcí. Vzhledem k možnostem ob-
líbené kapely LCR však přicházel v úvahu pouze 
jediný termín a to hned za pár dní.

Na přípravu a  reklamu proto nebylo příliš 
mnoho času. V  rámci možností jsme se tedy 
rychle domluvili na tématu dozvuků, orga-
nizačních věcech a  s  několika členy chasy 
všechno připravili. Trochu nás mrzelo, že se 
příprav neúčastnilo více členů hodové chasy. 
Jak se pak dalo očekávat, účast veřejnosti ne-
byla nijak valná. I přesto si cestu na Zlechovské 
dozvuky našlo kolem padesáti lidí. Myslím, že 
i v menším počtu se dozvuky vydařily a mini-
málně chasa si dozvuky pořádně užila.

Vraťme se ještě krátce ke slavnostem 
vína, které jsou dá se říct takovou přípra-
vou na hody, jak na ty vzpomínáte?

Slavnosti navštěvujeme v  kroji již několi-
kátým rokem. Letošní rok nám vyšlo parádní 
počasí a  dokonce se nám do kroje podařilo 
přemluvit i  starostu. Ten si svou premiéru na 
slavnostech nacvičil a  i když je známý tím, že 
nerad tancuje nebyl pro něj nakonec ani pro-
blém sólo se stárkou. Obec nám zajistila odvoz 
krojovaných autobusem od obecního úřadu, 
oběd pro každého člena chasy a  občerstvení 

u  stánku naší obce. Milým překvapením pak 
byl dar od vinařství pana Jakubíka v  podo-
bě pár lahví vína. Na nás bylo pouze zdobení 
povozu a zajištění sudu s vínem. Za obec Zle-
chov šlo v průvodu okolo 25 lidí, což na malou 
obec není vůbec špatné a  i díky pravidelným 
pátečním tréninkům koštování a  doprovod-
ného zpěvu jsme v  průvodu rozhodně neu-
dělali ostudu. Příjemnou tečkou za slavnostmi 
pak bylo utkání 1. FC Slovácka proti Slovanu 
Liberec na hradišťském fotbalovém stadionu, 
na které měli všichni krojovaní vstup zdarma. 
Účast krojovaných byla nad očekávání vysoká 
a ani členové zlechovské výpravy zde nemoh-
li chybět. I přes prohru zněl nejen stadionem 
zpěv lidových písní až do ranních hodin. 

Povolování hodů starostou obce
Vítám vás stárci a hodová chaso.
Dříve než vám hodování povolím,
pár důležitých rad vám udělím.
Stárkům sděluji, že je řízením slováckých 
hodů pověřuji
a v povinnost dávám, aby právo dobře střežili, 
a zcizení nedopustili.
Ostuda by to byla veliká
a takové stárky by nechtěl žádná dědina.
Veselte se a hodů si užívejte,
u muziky se nebijte 
a všechno ve zdraví přežíjte
Hodová chaso, buďte k rodičům milí,
když vás na hody tak pěkně vystrojili.
Šohaji vy u muziky děvčice proveďte
a na ty cizí dneska nehleďte.
Děvčice, vy šohaje pěkně hlédejte
a opit sa je nenechejte.
Košulky a fjertůšky máte nažehlené,
boty pěkně naleštěné, hlasivky zdravé 
a paty neodřené.
Horší to bude ráno až pujdete spát,
to už si o letošních hodech, 
můžete nechat zdát.
Dost už bylo řečí, teďka pojďte tancovat 
ať možeme do rána vesele hodovat.
Hodová chaso, já vám letošní zlechovské hody 
povoluji.
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Základní škola má novou „zahradu snů“
19. 1. 2016
Je příjemné úterní odpoledne a nacházíme 

se v  prostorách základní školy ve Zlechově. 
Vyhlížíme z okna a s paní ředitelkou Poláško-
vou probíráme nově rozšířenou školní zahra-
du s dopravním a běžeckým hřištěm, které je 
zde nově pro děti vybudováno. Jedná se o vý-
znamnou stavbu, která v loňském roce rozšíři-
la již tak příjemné zázemí místní školy. 

Kdo přišel s nápadem modernizace škol-
ní zahrady a kdy se o něm začalo uvažovat?

Dalo by se říci, že prvotní nápad jsem měla 
já společně s paní učitelkou Hrabalovou, která 
je naší kurátorkou environmentální výcho-
vy a  abych pravdu řekla, nebylo to tak rychlé 
a jednoduché jak si možná myslíte. S prvotním 
plánováním se začalo již v  květnu roku 2013 
tvorbou projektu, který vycházel z  ankety sa-
motných dětí. Děti si tak vlastními kresbami do-
slova vymalovaly zahradu k obrazu svému. Tak 
jsme se v podobě kreslených přání setkali na-
příklad s návrhem na vybudování bazénu, nebo 
i ledového kluziště. Dále v témže roce proběhlo 
zasedání učitelského sboru, prezentace záměru 
veřejnosti a školám z okolních obcí a především 
ke konci roku byl návrh projednáván s panem 
starostou a obecním zastupitelstvem. 

Dal by se s  modernizací zahrady spojit 
nějaký speciální záměr?

Jedná se spíše o více dílčích záměrů. Z hle-
diska faktického máme zvýšený počet žáků 
a  pozemek sousedící se školou byl zarostlý 
a bez využití. Ideovým záměrem bylo, vytvoření 
většího prostoru pro setkávání dětí s přírodními 
ději a  zákonitostmi. Na novém pozemku jsme 
tedy chtěli navázat na stávající zahradu školy 
projektem přírodní zahrady s arboretem a pro-
story pro chov domácích zvířat. Celkově se škola 
zaměřuje na propojení s přírodou, je zapojena 
do iniciativy recyklování. V projektu se počítalo 
s prvky pro nevidomé (smyslový chodníček).

Podobné projekty většinou čerpají pro-
středky z dotací, jak tedy probíhalo finan-
cování stavby?

V roce 2014 jsme žádali dvakrát Státní fond 
životního prostředí o dotaci, bohužel neúspěš-
ně. Teprve na potřetí jsme uspěli s projektem: 
Revitalizace školní zahrady pro děti a mládež MŠ 
a ZŠ Zlechov. Tato dotace podzimu 2014 od SFŽP 
a EU posloužila k realizaci nové výsadby ve školní 
zahradě na jaře 2015. Druhou dotaci jsme obdr-
želi v září 2015 na projekt: Školní hřiště a zahrada 
v přírodním stylu. Opět od SFŽP a EU, zakoupeny 
byly nové herní a sportovní prvky. Dále se na fi-
nancování podílela obec Zlechov a Nadace Děti 
- kultura – sport, která částkou 5000 Kč, přispěla 
na školní jezírko. Můžeme doplnit, že k dnešní-
mu dni přišla realizace zahrady na částku nece-
lých 1 350 000 Kč, kterou jsme financovali přede-
vším prostřednictvím zmíněných dotací. 

Přinesla stavba nějaké komplikace?
Z hlediska stavebního se nic zvláštního ne-

stalo a nedošlo k žádným kuriozitám. Nejvíce 

starostí bylo s přípravou projektu a zajištěním 
potřebných dotací.

Jak prožívaly stavební ruch děti? Jsou 
z nového hřiště nadšené?

Možná se ptáte, jestli se nemohly soustře-
dit na učení? Takové problémy jsme neměli. 
Děti byly přirozeně nadšené z  okolního dění 
a stavební techniky. Ty starší na druhou stranu 
mrzelo, že už se realizace nedočkají.

Jaký je váš názor na novou zahradu a její 
prospěšnost?

Rozhodně se jedná o obrovský přínos. Z hle-
diska prospěšnosti si zde můžeme v praxi ově-
řit poznatky z  nejnovějších psychologických 
výzkumů, které ukazují, že děti, které tráví více 
času v  přírodním prostředí se dovedou lépe 
koncentrovat na práci, mají lepší mentální kon-
dici, jsou méně agresivní, více rozvíjí své tvůrčí 
schopnosti a  podobně… Nová zahrada nám 
dává zatím nedoceněnou příležitost pro obo-
hacení dětí o bezprostřední osobní zkušenosti 
s nejbližší přírodou a pro učitelskou tvořivost.

Na školní zahradě mohou děti hrát míčové 
hry, běhat, stanovat, kompostovat bioodpad, 
posedět u  ohně, skákat, prolézat, přelézat na 
herních prvcích, sledovat hmyz a  hnízdění 
ptáků, poznávat léčivé byliny, pěstovat rost-
liny pro radost a  užitek i  pro výuku, postavit 
májku a  obnovit tak pěknou tradici. Zahrada 
se může změnit ve výstavní síň i ve společen-
ský prostor pro oslavu, v arboretum nebo v na-
učnou stezku. V  zimě se může stát prostorem 
pro bobování nebo eskymáckou osadu. Dá se 
na ni vyběhnout o přestávce nebo za pěkného 
počasí vyučovat lépe než ve třídě - pracovní 
a  pěstitelské práce, tělesná výchova, prvouka, 
přírodověda nebo ekologie… Myslím, že to vše 
svědčí o prospěšnosti a obrovském potenciálu. 

Nové hřiště slouží pouze k užitku školy, 
nebo sem mohou přijít i jiné děti například 
odpoledne si hrát?

V současné době bude zahrada sloužit pou-
ze dětem ze základní a mateřské školy Zlechov, 

dále předškolákům z okolních mateřských škol 
a rodičovské veřejnosti. 

Jsou v plánu ještě další úpravy školního 
zázemí?

Ano, zejména oplocení areálu školy. Dále 
bychom potřebovali rozšířit prostory mateř-
ské školy i školní družiny. 

Kdybyste měla neomezený rozpočet 
a možnosti, co byste si přála ještě ve škole 
zlepšit?

No, nápadů by bylo. Zaprvé bych zabezpe-
čila bezbariérovou úpravu ve školní budově 
i v celém areálu. Své využití by měl i výtah, kte-
rý by nesloužil pouze k přepravě lidí, ale i obě-
dů dovážených z  kuchyně mateřské školy, 
nebo školní automobil pro dovoz této stravy. 
Dále by bylo možné pořídit interaktivní tabule 
do každé třídy, ty jsou u dětí ve velké oblibě… 
stále je co zlepšovat. 

Chtěla byste prostřednictvím tohoto 
článku něco vzkázat?

Ano, chtěla bych poděkovat zastupitelstvu, 
jak minulému tak současnému a zejména no-
vému starostovi panu Machalovi, za pomoc při 
realizaci v  době začátku školního roku 2015, 
kdy jsem nemohla ještě prvňáčkům zadávat 
samostatné úkoly a  práce bylo až nad hlavu. 
Ještě bych ráda upozornila na oficiální otevře-
ní nové zahrady, které proběhne někdy v první 
polovině letošního roku a na 115. výročí naší 
školy, které taktéž letos oslavíme. 

Rozhovor dokončujeme jak jinak než při 
procházce po nově realizované zahradě snů. 
Kráčíme po vybudované běžecké dráze, která je 
zároveň i dopravním hřištěm, paní ředitelka mě 
bedlivě upozorňuje na každý zajímavý prvek, 
který míjíme. Za zmínku stojí například okrasné 
jezírko, domečky pro hmyz, pískoviště, arbore-
tum, záhonky pro žáky, nebo rozličné druhy stro-
mů a keřů. Na závěr už zbývá jediné, pořídit pár 
ilustračních fotografií a rozloučit se s poděková-
ním za příjemný rozhovor a zajímavé poznatky. 

Autor: T. Bilík
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Mateřská škola Zlechov

Mateřská škola ve Zlechově byla otevřena 
v roce 1964. Od 1. ledna 2003 se stala součás-
tí příspěvkové organizace Základní a  mateř-
ská škola Zlechov. Jejím zřizovatelem je obec 
Zlechov a ředitelkou organizace je Mgr. Marie 
Polášková.

Budova MŠ prošla několikrát rekonstrukcí. 
Ve zrekonstruované budově se nachází i škol-

ní jídelna, která poskytuje kvalitní stravování 
dětem z mateřské i základní školy. MŠ má také 
krásnou a rozlehlou zahradu, která slouží pro 
pobyt dětí venku.

“Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné 
a  zdraví sebevědomé děti cestou přirozené 
výchovy a položit základy celoživotnímu vzdě-
lávání všem dětem. Naší vizí je využít výhod 

sloučení se ZŠ a  tak připravit děti na hladký 
vstup do 1. třídy,” prozradila ředitelka mateř-
ské školy Jana Bělohradová.

V současné době je v MŠ zapsáno 45 dětí, 
které jsou podle věku rozděleny do dvou tříd. 
O  nejmenší děti se zde starají paní učitelky 
Věra Balíčková a  Květoslava Zachová, o  starší 
děti a předškoláky Jana Bělohradová a Svata-
va Beníčková.

Školní rok 2015/2016 pro ně přináší spous-
tu akcí. V  prvním pololetí začali předškoláci 
navštěvovat plavecký výcvik v  Aquaparku 
Uherské Hradiště. 

Ze zájmových činností mají školkáčci na vý-
běr z několika kroužků, a to sportovního, výtvar-
ného, keramického anebo se už v  raném věku 
můžou zapojit do kroužku hravé angličtiny. 

Během podzimu děti navštívily zámecký 
park v Buchlovicích, se svými rodiči se zúčast-
nily každoroční drakiády a  ve školce shlédly 
několikrát divadelní představení. 

Před Vánocemi si všichni společně vyzkou-
šeli napéct cukroví, uspořádali si čertovský 
den a  s  ním spojenou mikulášskou nadílku 
a  k  vánočním dílničkám opět přizvali svoje 
rodiče a sourozence. S nacvičeným vánočním 
pásmem se pod vedením svých třídních učite-
lek děti předvedly také na jarmarku na obec-
ním úřadě. Za jejich snažení je pak ve školce 
neminula pořádná vánoční nadílka.
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Rodinná kronika Antonína Klofáče ročník 1923
Přechod fronty jsme prožili v zahradě v kry-

tu, který jsme si s  tatínkem zhotovili. Nahoře 
v zahradě v pravém rohu jsme vyryli zákop do 
pravého úhlu 2,5 m hluboký a  1,5 m široký, 
překryli jsme ho trámy, na trámy jsme nakladli 
otépky roští a na toto jsme nahodili asi 80 cm 
zeminy. Otvor do krytu byl otevřený, po žebři 
jsme sestupovali do krytu a zdržovali jsme se 
v zadní části krytu.

Z otvoru jsme viděli na celou dědinu a také, 
kde dopadly dělové granáty. V  případě, když 
padl dělový granát a vznikl požár viděli jsme, 
kde to asi je. Naše stavení bylo zamčeno a od-
kázáno na pospas hrůze, prožívali jsme strach 
a  nejistotu, jak to všechno dopadne a  jak to 
skončí. Ze směru od Boršic a od Buchlovic se 
s hvizdotem šinuly dělové granáty a dopada-
ly na protější stranu, na Díly (za dnešníma řa-
dovkama) a  další dopadaly na prostory obce 
Zlechova. Také německá armáda prováděla 
dělové protiútoky, ale rumunská armáda měla 
značnou převahu, z jejich strany bylo víc a víc 
zásahů. Byl to nepříjemný pocit, když si to zno-
vu představím, tak cítím, jak se mně šine mráz 
po zádech a na rukou mi naskakuje husí kůže.

Ale připomenu ten nejhorší děj, který se 
odehrál. Ve velmi kritickém okamžiku dopadly 
granáty na protější dům Otrusinů a Bartošíků 
a  začalo hořet. V  této blízkosti dopadly další 
granáty a  vypadalo to jako, kdyby to byl zá-
sah na naše a  Maňáskovo stavení a  nato se 
zvedal kouř, jako kdyby to bylo z našeho nebo 
z Maňáskového stavení. Z našeho krytu to vy-
padalo na pohled, jako kdyby hořelo u  nás. 
Z  našeho krytu se to nedalo určit, protože 
v naší a Maňáskové zahradě stály stodoly a ty 
bránily v rozhledu. Již jsem to nevydržel vysko-
čil jsem z  krytu a  utíkal jsem domů zjistit, co 

se stalo. Na to ale další granát dopadl za naší 
stodolou. Zamrazilo mě v celém těle, ale vzpa-
matoval jsem se a rychle se vrátil do krytu, ale 
vzápětí na to spadl další granát do toho místa, 
kde stojí nad vinohradem panenská jabloň. 
Původně tam stála jabloň Kardinálka, dobré 
zimní jablko. Dostala přímý zásah do koruny 
a  do snětu a  úplně ji to zničilo. Bylo to asi 
50 metrů od našeho krytu. Tlak vzduchu jsme 
cítili do tváře a pořádně nám zalehlo v uších. 
Dneska si dovolím připomenout, že kdybych 
se včas nevzpamatoval a nevrátil se do krytu, 
tyto řádky bych již nenapsal, protože bych byl 
mezi padlými obce Zlechova.

Ještě nemůžu opomenout jaká se stala 
shoda při dopadu granátů do naší zahra-
dy. Měli jsme dřevěnou stodolu zakrytou 
slámou (dochem). Ze slámy režné mlácené 
cepy zůstala rovná sláma, z této slámy se na-
vázaly takové svazečky a  kladlo se to vedle 
sebe na laty, z  těch došků se to přivazova-
lo, jeden došek vedle druhého a  tak vznik-
la krytina. Za starých časů tak byly zakryté 
hospodářské usedlosti a  ostatní rodinné 
domky. Naše ulice Kout vyhořela roku 1878 
a do toho roku byly všechny usedlosti zakry-
ty slámou mimo č. 51 – ten jediný byl zakryt 
červenou skřidlicí.

Vracím se k  události, která se stala při do-
padu granátu za naší stodolou. Kdyby stodola 
dostala zásah, tak by shořela a co bylo ve sto-
dole tak by shořelo i  s  ní a  na to náš tatínek 
myslel. Tak než došla fronta jsme ze stodoly 
vyvezli vozy, fukar, sečkovici, válec a  různé 
hospodářské nářadí – 50 metrů od stodoly. 
Když postupně padaly granáty, tak ten granát, 
který měl spadnou na stodolu, spadl do toho-
to nářadí a značně ho poškodil.

Německá armáda opouštěla obec Zlechov 
a  útočila na ně rumunská armáda. Bylo na 
řadě vyhození do vzduchu mostu přes potok. 
Byly tam vedle sebe dva mosty, starý a nový. 
Oba byly podminované. Každý most měl na 
vyhození připravené čtyři nálože, tj. celkem 
osm náloží. Bylo strašné pomyslet na to, jak 
to dopadne, protože by došlo k demolici těch 
domů, které byly v bezprostřední blízkosti. Na 
ráně byla kaple, dům pana Perničky, obecní 
hostinec, Cigoš Antonín č. 18, Fiala Antonín 
č. 19, Švec Josef a Deml Václav. Ten den bylo 
30. dubna 3 hodiny odpoledne. Utichla střel-
ba z pušek, přestaly po horizontu strašidelně 
ševelit dělové granáty. Připadalo mně, že na-
stane nějaká strašná událost teď se to stalo. 
Z mostu vyšlehly plameny a nastala silná de-
tonace – ohlušující rána, k  obloze vystupo-
val velký gejzír materiálu z  mostu. Zábradlí 
z mostu bylo vyneseno do velké výšky a stále 
postupovalo k obloze. Dlaždice z mostu dopa-
daly do širokého okolí a při dopadu na střehy 
nadělali mnoho škody. Byly proražené desky, 
laty a také krovy na střechách, škoda se nedala 
vyčíslit. Také do naší zahrady spadly dlažební 
kostky. Pokusil jsem se je vyrýt, ale nepodařilo 
se mně to. Náhle se nad naší vesnicí rozhostil 
klid. To mě již moji rodiče v  krytu neudrželi. 
Utíkal jsem domů, náš dům byl celkem v po-
řádku. Běžel jsem na náves, protože jsem si 
myslel, že vybuchlo všech osm náloží. Cestou 
jsem se sešel se svým švagrem Antonínem Fia-
lou. Měli jsme oba stejnou představu, že okolí 
mostu bude v sutinách. Věž na kapli se tyčila 
k obloze jako před výbuchem. Když jsme přišli 
k mostu, tak kaple a domy v jejím okolí demo-
lovány nebyly, ale jen proto, že na mostě byly 
odpáleny jenom dvě nálože. Nosná plocha 

Z historie obce

Osobnosti obce

Mladá veslařská naděje Ondřej Martinek
Ondřej Martinek, dnes už sedmnáctiletý 

student Gymnázia Uherské Hradiště, sklízí 
jeden veslařský úspěch za druhým. Když ve 
12 letech začal navštěvovat Veslařský klub 
Morávia v  Uherském Hradišti, určitě netušil, 
že za 5 let zvítězí na Mistrovství České repub-
liky a  stane se tak Mistrem České republiky 
2015 v párové čtyřce. První místo ve skifu na 
stejném mistrovství mu uniklo o 1,5 sekundy 
a skončil tak čtvrtý. Od třetího místa ho dělily 
pouhé 3 desetiny sekundy! 

Výčet jeho úspěchů v  roce 2015 je obrov-
ský ale nejvíce si cení právě zmíněného MČR 
a  také závodu Olympic Hopes Regatta v  ma-
ďarském Velence, kde v  dorostenecké repre-
zentaci vybojoval 4. místo na „párovce“. K dal-
ším úspěchům patří 2. místo z Mistrovství ČR na 
dlouhé dráze, 3. místo z  MČR juniorů také na 
párové čtyřce nebo třeba dvojnásobné 3. místo 
z MČR ve sprintu (čtyřka párová a skif ). 

Od 14 let působí v oddílu veslování TJ Jis-
kra Otrokovice a zatím by ho neměnil, i když 
nějaké nabídky do klubů větších měst už měl. 

První prý dodělá školu tady v Uherském Hradi-
šti a pak se rozhodne, kam bude směřovat dál. 
A jeho plány na rok 2016? Mistrem ČR už je, tak 
co třeba účast na Mistrovství Evropy?

Jak tě napadlo přihlásit se zrovna do 
veslařského klubu?

Kdyby se starší bratr Marek nepřihlásil rok 
přede mnou, asi bych nikdy veslování nepo-
znal. Zpočátku nechtěl, abych vesloval, svůj 
názor však změnil, když jsem poprvé vyhrál.

Teď už ti toho volného času moc nezbý-
vá, ne? Zvládáš propojit tréninky a školu?

Volný čas mám převážně jen o víkendech, 
pokud nejsem na závodech nebo soustředění. 
Tím, že sportuji si vždy pročistím hlavu, tak se 
pak můžu lépe koncentrovat na učení a mys-
lím, že známky jsou převážně chvalitebné. Slo-
žité jsem to měl na podzim, kdy jsem trénová-
val i ráno, ve škole jsem býval trochu unavený.
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Základní škola Zlechov
Ve škole je plno dětí a  proto se tam stále 

něco děje.

Základní školu navštěvovalo v lednu 81 žáků.
1. třída, 
třídní učitelka Mgr. Marie Polášková  14 žáků
2. třída, 
třídní učitelka Mgr. Gabriela Marková  19 žáků
3. třída, 
třídní učitelka Mgr. Kateřina Vávrová  23 žáků
4. třída, 
třídní učitel Mgr. Vít Čagánek  15 žáků
5. třída, 
třídní učitelka Mgr. Šárka Hrabalová  10 žáků

Ve školní družině trávilo odpolední čas pod 
vedením vychovatelek Jitky Obalové a  Mar-
tiny Říhové 53 dětí. Nepovinný předmět ná-
boženství navštěvovalo 34 žáků. Vyučoval jej 
Mgr. P. Rudolf Chmelař.

Jako školnice pracovala paní Radka Hru-
bošová a obědy dovážela paní Jarmila Churá. 
Funkci hospodářky školy vykonávala paní He-
lena Žajdlíková.

Hned začátkem roku se školáci zapojili do 
Tříkrálové sbírky. 12. ledna přišla do školy bý-
valá žákyně, nyní studentka medicíny, Pavla Po-
lášková. Seznámila žáky se základy zdravovědy 
a první pomoci. 20. ledna studentky stomato-
logie učily žáky správné technice čištění zubů. 
Následující den do 1. třídy zavítaly děti z  ma-
teřské školy, aby se seznámily s prostředím, ve 
kterém 29. ledna proběhl zápis do 1. třídy. Ze 
17 zapisovaných dětí byla 2 dětem odložena 
školní docházka o 1 rok. V sobotu 24. ledna po-
řádala škola ve spolupráci se sdružením rodičů 

školní ples. V rámci plaveckého výcviku absol-
vovali žáci 1. – 3. třídy plavecké závody v  ba-
zénu v Uherském Hradišti. A než se kdo nadál, 
bylo tu pololetní vysvědčení a s ním jeden den 
pololetních prázdnin. V  únoru připravili peda-
gogové pro děti tradiční karneval a  recitační 
soutěž. Do okresního kola recitační soutěže po-
stoupili Jakub Lazecký, Bára Škrabalová a Ond-
řej Klofáč. Do konce února proběhly ve všech 
třídách přednášky o vztazích v rodině a o mezi-
lidských vztazích. Dětem přednášeli specialisté 
ze zlínského centra pro rodinu. Koncem měsíce 
26.2. zajela celá škola na vystoupení hudební 
skupiny Poutníci, které probíhalo v kině Hvězda 
v Uherském Hradišti. Na začátku března si ško-
láci užívali týden jarních prázdnin a poté prvňá-
ci absolvovali výukový program Zdravé zuby. 
Bývalý žák školy, pan Richard Klofáč, umožnil 
školákům, aby dalekohledem sledovali na škol-
ní zahradě částečné zatmění slunce. Pro mnohé 
děti to byl obrovský zážitek.

Netradičním zážitkem pro děti byla i 27. břez-
na Noc s Andersenem. Do nocování s oblíbenou 
knihou se zlechovská škola zapojila již popá-
té. Zúčastnilo se čtyřiatřicet dětí z první a třetí 
třídy. Letošní spaní bylo motivováno knihami 
Ivy Procházkové. Nejprve se děti zasvětily do 
tajemství kouzelných vah z knihy „Kam zmize-
la Rebarbora“. Prvním odpoledním hostem byl 
pan Antonín Zajíc. Všichni se zaposlouchali do 
písniček doprovázených na akordeon a  také 
si zazpívali. Milým překvapením pro všechny 
byla návštěva z  místního Agility klubu. Přišli 
za námi manželé Ševčíkovi s Dcerou Dorotou 
Psotkovou, mistryní Evropy a pan Radek Sná-
šil. Přivedli s  sebou čtyři pejsky. Děti zaujala 
ukázka agility, pohár mistryně i  možnost vy-
zkoušet si vodění psa. Po tomto pobytu na čer-

stvém vzduchu jsme uvítali vzácnou návštěvu 
ze Slováckého divadla, paní Annu Pospíchalo-
vou a pana Vladimíra Doskočila, který na zdejší 
škole krátce působil jako učitel.

Díky nim jsme zaujatě sledovali rozhovor 
pana Andersena a malé Rebarbory. Na prvňáky 
čekal ještě naučný kvíz, který si pro své mladší 
kamarády připravili třeťáci. Mezitím nečekaně 
zmizela Rebarbora, představovaná loutkou. 
Pustili jsme se do dobrodružného pátrání, jehož 
výsledkem bylo objevení Rebarbory. Vypátrala ji 
Patricie Mařáková. Na dobrou noc nám pan Ri-
chard Klofáč promítal pohádky na prastaré koto-
učové promítačce z filmového pásu. Pak už nám 
jen zbývalo zhodnotit celý den a na misky vah 
umístit zlaté kamínky. Dobro zvítězilo a my jsme 
v klidu mohli jít spát. Spali jsme jako dudci. Po 
oba dny si děti pochutnávaly na dobrotách, kte-
ré pro ně napekly maminky a babičky. Všichni si 
to báječně užili a těší se, že si spaní ve škole zase 
zopakují. Poděkování patří všem maminkám 
a hostům, kteří k  báječné noci pro děti přispěli.

A  už se přehoupl duben a  děti vystoupily 
na obecním jarmarku. Pak si všichni užívali 
velikonoční prázdniny a těšili se na „šlahačku“. 

Ve škole se firma Technické služby Kunovice 
Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, 
pustila do výsadby nové části školní zahrady, 
dříve Cigošova zahrada. Vysazovala stromy, 
okrasné a užitkové keře, trvalky a vrbičky pro 
vrbové úkryty dětí. Na realizaci se škola podí-
lela 20 procenty nákladů, 80 procent získala 
od Státního fondu životního prostředí České 
republiky. Administrací projektu škola zadala 
firmě Europrojekt dotace- Milana Štěpánková.

Den Země oslavila škola úklidem středu 
obce a  okolí školy. Za odměnu děti malovaly 
přání Zemi a lízaly nanuky. Kluci jeli 29. 4. hrát 

mostu byla propadená do koryta potoka. Šva-
gr Fiala plakal dojetím a volal třesoucím se hla-
sem: Naše kuťa stojí, máme kde složit a hlavu 
a když se nějaká škoda stala,k tak to opravíme 
a život půjde dál.

Rumunští vojáci byli šťastní, že nás osvo-
bodili, navzájem jsme se objímali a  pak nám 
půjčili pušky a stříleli jsme do vzduchu na po-
čest osvobození. Rumunští vojáci pokračovali 
za ustupující německou armádou. Na náves 
také přispěchal pan Belant František v rukách 
měl vojenskou pušku a střílel na počest osvo-
bození. Od Tupes přispěchal pan K. M. a  po-
výšeným hlasem provolal, tak už jsme se těch 
němců zbavili, jsme zase svobodní. Myslel to 
pan K. upřímně? Nejsem si zcela jist.

Frontoví vojáci přešli a  za nimi postupoval 
přísun munice, potravin a různého vojenského 
materiálu a to byli podle té první linie jako jiní 
lidé. Chtěli mít od těch osvobozených občanů 
a  občanek také něco pro sebe. Tak například 
mně se stal tento případ. Rumunský poddůstoj-
ník mně oslovil a měl dotaz „vodka jest“? Já mu 
na to odpovědět – Ano vodka jest a podal jsem 
mu vodu. Voják dal hrnek s vodou k ústům a jak 
poznal, že je to obyčejná voda, hrnkem praštil 
o zem a vytáhl pistoli a chtěl do mě střílet. On 

chtěl kořalku a  já jsem mu podal vodu. Od té 
doby jsem již věděl, že kořalce říkají vodka.

V  úseku trati k  Horkám, tj. za křížem 
k Buchlovicím na svahu do vodonče leželi pad-
lí rumunští vojáci. Sešla se nás skupina mužů, 
vykopali jsme jim společný hrob u kříže, který 
stojí u hlavní silnice ve směru od Buchlovic na 
Staré Město a tam jsme tyto vojáky pochovali. 
Této akce se zúčastnili také starší muži, kteří 
tuto poslední službu poskytovali také padlým 
kamarádům na frontě za první světové války. 
Jednoho jmenovitě uvedu byl to pan Tomáš 
Kutálek. Mezi padlými rumuny byl také ně-
mecký voják a byl na něj smutný pohled. Le-
žel mrtvý obličejem k  zemi, měl vyzuté boty 
a svlečené kalhoty. Tomuto německému vojá-
kovi byla projevena neúcta některým vojákem 
z  řad rumunských vojáků.S  těmito případy 
jsme se sešli, že takové věci se snažili rumuni 
vyměnit za jídlo nebo pití.

Německého vojáka jsme pochovali zvlášť, 
ale součásti oděvu jsme mu dát nemohli. Ještě 
tady uvedu jedno místo, kde byli pochováni 
tři němečtí vojáci. Jedno jméno mně utkvělo 
v paměti, jmenoval se Wilhelm Otte. Při silni-
ci k  Nedakonicům je kříž mezi dvěma lípami 
a tam byli pochováni. Byli tam pochováni asi 

čtrnáct dní než přišla fronta. V blízkosti těchto 
lip si postavili rodinný dům manželé Antonín 
a Ludmila Kaňovští.

Jak německá armáda rychle ustupovala, 
nestihla odvést jedno dělo, které bylo zamas-
kováno v hliníku na pozemku pana Antonína 
Vávry (vedle jsou sousedi Josef a Oldřich Fryš-
tákovi).

Po skončení války se vrátili političtí vězni, 
pokud nebyli popraveni a také se vrátili muži 
a ženy,kteří byli totálně nasazeni v Německu. 
Přišly také zprávy o  občanech Zlechova ži-
dovského původu, kteří byli nacisty odvlečeni 
a usmrceni v plynových komorách. Byli to ná-
sledující občané a občanky:
Maxmilián Körner a  jeho matka Kateřina Kör-
nerová,
pan Veischelbaum (byl úplně slepý) a  jeho 
manželka,
měli čtyři dcery, tři z nich zahynuly v koncent-
račním táboře.
Fridolina Buschbaumová s  manželem a  ma-
lým synem
Helena Lövy s manželem,
Josefina,
Olga ta jediná zůstala, protože byla provdána 
za Martina Hlůška (byl nežidovského původu).
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Školní družina
Tady děti trávily čas po vyučování ve 

dvou odděleních. Paní vychovatelky pro ně 
připravovaly atraktivní činnost a zapojovaly 
je do různých her a soutěží. Děti vystupova-
ly na obecním jarmarku a v adventu zazpí-
valy seniorům v  Buchlovicích. Na obecním 
jarmarku děti ze družiny prodávaly své vý-
robky a výtěžek putoval do Indie na Adopci 
na dálku. Opět jako loni se družina zapojila 
do projektu Kola pro Afriku. Ve družině se 
pod vedením lektorky Evy Lorencové usku-
tečnila muzikoterapie pro děti. Družináři 
navštívili společně místní knihovnu, kde jim 
paní knihovnice připravila poutavou bese-
du o knize.

Školní rok 2015/2016 začínal v  září, ale už 
v  srpnu byl ve škole čilý ruch. Byl rekonstru-
ován umělý povrch školního hřiště. 27. srpna 
proběhlo ve škole výběrové řízení na dobu-
dování školní zahrady v rámci projektu „Školní 
hřiště a zahrada v přírodním stylu.“Vítězem se 
stala firma Ing. Miroslava Beňová, Polešovice 
760. Ta během následujícího týdne zahájila 
realizaci projektu.

1. září byl zahájen nový školní rok a do školy 
nastoupilo 85 žáků.
1. třída, 
třídní učitelka Mgr. Marie Polášková  15 žáků
2. třída, 
třídní učitelka Mgr. Šárka Hrabalová  14 žáků
3. třída, 
třídní učitelka Mgr. Gabriela Marková  18 žáků
4. třída, 
třídní učitelka Mgr. Kateřina Vávrová  24 žáků
5. třída, 
třídní učitel Mgr. Vít Čagánek   14 žáků

Školní družinu navštěvovalo 54 dětí. První 
oddělení měla na starosti paní vychovatelka 

Jitka Obalová. Jako vychovatelka druhého od-
dělení nastoupila Mgr. Pavlína Povolná.

V sobotu 12. září vystupovali žáci 2. třídy na 
Slavnostech vína a otevřených památek v Uher-
ském Hradišti. Při cvičení v  přírodě o  týden 
později zamířili žáci školy na Haldu do Boršic 
poznávat domácí zvířata. V  pátek 2. října prv-
ňáci přivítali tanečním pásmem do života nové 
občánky Zlechova. 8. října proběhla školní dra-
kiáda. Na zlechovských hodech se druháci pre-
zentovali pásmem Řemeslníci. Před podzimní-
mi prázdninami zavítal mezi žáky zaměstnanec 
teracentra, pan Pecháček. Přivezl dětem ještěr-
ky, plazy, hady či leguány a pověděl jim spoustu 
zajímavostí o jejich životu.

Hned po podzimních prázdninách proběh-
ly v 1. třídě jablíčkové dny. Děti poznávaly dru-
hy jablek podle barvy a chuti, počítaly a četly 
s  jablíčky. Na závěr si společně upekly Jabl-
kový moučník. Začátkem listopadu za dětmi 
přijel Petr Drkula s pořadem Stařenka Morava 
vypráví. Žáci si vyzkoušeli hru na méně známé 
hudební nástroje - kobzu, dvojačku, grumle 
a pastýřskou píšťalu. Kromě toho vyslechli sta-
ré pověsti a naučili se několik písní. 

V pondělí 2. listopadu Ing. Beňová předala 
upravenou školní zahradu s herními prvky pro 
děti ZŠ i MŠ.

Školní družina

fotbal na McDonald´s  Cup do Starého Města. 
Koncem dubna děti zhlédly divadelní předsta-
vení Nezbedná pohádka ve Slováckém divadle.

Při výročí osvobození obce 30. dubna reci-
tovali žáci 5. třídy básně u památníku obětem 
2. světové války. Začátkem května se jeli žáci 
4. třídy učit základům jízdy na kole a  pravi-
dlům na dopravní hřiště v Uherském Hradišti.

To už nastalo období nácviku na Den matek. 
Oslava Dne matek proběhla v sálu Agro Zlechov 
17. května. Mezitím 5. května proběhlo výběro-
vé řízení na novou vychovatelku školní družiny. 
Žáci 2. a 5. třídy absolvovali 21. května besedy 
s  policií a  učili se bezpečnému chování. Žáci 
druhé třídy také absolvovali v rámci programu 
Hasík besedu se členy Záchranného hasičského 
sboru z Uherského Hradiště.

28. května se zapojila škola v  rámci akce 
Měsíc náborů do programu SK Zlechov.

Na 1. června připravili učitelé pro žáky bran-
ný závod a  už tu byly školní výlety. Čtvrťáci 
zamířili do Teplic nad Bečvou a Zbrašovských 
jeskyní. Ostatní školáci podnikli výlet na zá-
mek Milotice. 8. června měli prvňáci slavnost 
pasování na čtenáře. Pozvali si rodiče, kte-
rým předvedli, co všechno se ve škole za rok 
naučili. Zahráli pohádku a  místní knihovnice 
Mgr. Petra Zemancová je pasovala na čtenáře. 
Společně s rodiči pak děti usedly k ohništi na 
školní zahradu a  opékaly, soutěžily, hrály hry 
a pojídaly čokoládový dort. 

10. června potěšil pedagogy svou návště-
vou bývalý nevidomý žák Jan Mach, který se 
přišel pochlubit svým maturitním vysvědče-
ním. Prvňákům Jan Mach předvedl, jak čtou 
nevidomí a ti se zaujetím poslouchali pohád-
ku, kterou jim přečetl.

11. června přijela za dětmi loutkoherečka 
paní Inka Horáková s Ranečkem pohádek.

17. června šli prvňáci navštívit do mateřské 
školy své mladší kamarády, aby jim zahráli po-
hádku a navnadili je do školy, která předško-
láky po prázdninách čeká. Ve stejný den se 
společně loučili odcházející páťáci. Prožili zá-
bavné odpoledne s opékáním špekáčků a no-
cováním ve škole. To už věděli, kam se jejich 
kroky rozeběhnou po prázdninách.

Jakub Lazecký, Veronika Buchtíková, Eliška 
Kluková - Gymnázium Uherské Hradiště

Veronika Habáňová - Základní škola Staré 
Město

Tomáš Petržela - Základní škola Unesco, 
Uherské Hradiště

Vít Sedlář, Natálie Huszárová, Marta Nápla-
vová, Josef Křivánek, Laura Martová - Základní 
škola Tupesy

Koncem školního roku si školáci zajeli na 
exkurzi do hasičské zbrojnice v Uherském Hra-
dišti a navštívili expozici Živá voda na Modré. 
Bývalý žák školy Břetislav Dleštík zavítal opět 
26. června do školy. Tentokrát děti zaujal pou-
tavou besedou o Nepálu a Tibetu. 

V úterý 30. června se všichni loučili se ško-
lou a těšili se na dlouho očekávané a zaslouže-
né prázdniny.

Během roku učitelé věnovali žákům i mimo 
vyučování, zapojovali žáky do různých soutěží 
a výsledky se dostavily.
3. místo ve výtvarné soutěži Tajemství stromů 
– Tommy Trnčák
2. místo ve výtvarné soutěži Večerníček - Na-
tálie Horká
3. místo ve výtvarné soutěži ocenění za origi-
nální nápad ve výtvarné soutěži Unese Země 
naše kroky – školní družina
3. místo ve výtvarné soutěži Kniha je můj ka-
marád - Nicole Hladník

1. místo ve výtvarné soutěži Týká se to také 
tebe – kolektivní dílo žákyň 5. třídy
1. místo v recitační soutěži – Bára Škrabalová 
soutěži
1. místo v atletické olympiádě - Patrície Mařáková
1. místo v atletické olympiádě - štafeta- Patrí-
cie Mařáková, Markéta Kočendová, Emílie Po-
spíchalová, Kristýna Zajícová

Ani v   době prázdnin nebyl ve škole klid. 
Všechno se čistilo, uklízelo. Pan Miroslav Gre-
beň natřel průlezky a altánek. 13. července do-
šlo k  převzetí nově vysázené zahrady. Kromě 
trvalkového záhonu tu najdeme květnatou 
louku, bylinkovou spirálu, stromy jehličnaté 
i listnaté, keře ovocné i okrasné.

Výsadba podpoří hnízdění ptáků, rozšíření 
ekotopů a  umožní dětem pozorování ptáků, 
hmyzu i  rostlin v  jejich přirozeném prostředí. 
Děti budou mít prostor pro volné pozorování 
rostlin a  živočichů. Ze stávajících vysazených 
vrbových keřů budou děti za pomoci dospě-
lých postupně zaplétat vrbové stavbičky, mo-
hou pozorovat růst a vývoj dřevin. Na vyvýše-
ných záhonech budou moci pěstovat zeleninu 
a učit se pracovat se zahradním nářadím. By-
linky z bylinkové spirály mohou děti využívat 
na ochucování pokrmů a vaření čaje.

Náklady na výsadbu zeleně činily 285 144 Kč. 
Novou zeleň pomáhali v  době veder zalévat 
zaměstnanci obce, pánové Petr Lukáš a  Bro-
nislav Rosůlek. Ti také během roku zajišťují 
ve škole větší opravy, topení a  udržují zeleň. 
Během prázdnin pan Vladimír Machala z  Po-
lešovic vybudoval na zahradě jezírko. Náklady 
činily 17 600 Kč včetně DPH. Částku 5 000 Kč 
získal škola z Nadace Děti, kultura a sport, zbý-
vající část zaplatila z příspěvku obce na provoz 
školy.
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Dětem na zahradě pro dovádění přiby-
la běžecká dráha, dopravní hřiště, hmatový 
chodník, sáňkovací kopeček a  pískoviště. 
V  severovýchodní části podél podezdívky 
byly umístěny sportovně balanční prvky – 
hrazda se šplhadly, balanční kostky, hrazda, 
kladina a  palisádová pochozí dráha. Malým 
zahradníkům a  přírodovědcům bude sloužit 
pro pozorování 5 vyvýšených záhonů, kom-
post a hnojiště, králičí domek s výběhem, dva 
hmyzí domečky, ježkovník, ptačí budky a ma-
keta úlu. Výuku zpestří ukázky hornin. Kolem 
stromu a u jezírka jsou umístěny lavečky. Zá-
měrem zahrady bylo rozšířit výukové prosto-
ry, vytvořit bezpečný prostor pro výuku a hry 
dětí, dát dětem prostor pro rozvoj smyslů, 
představivosti a pohyblivosti. Děti budou mít 
možnost posilovat fyzickou zdatnost a  for-
mou zážitkových her v  přírodě rozšiřovat 
obzory svého poznání. Pobyt venku podpoří 

zdravý vývoj dětí a  prostřednictvím her se 
u dětí posílí smysl pro zodpovědnost a dis-
ciplínu. Realizační práce si vyžádaly částku 
884 643 Kč včetně DPH. Obnovení trávníku 
přišla na 24 841 Kč včetně DPH.

 
Ve dnech 12. a 13. listopadu navštívili školu 

zástupci České školní inspekce. Provedli kon-
trolu dokumentace za posledních 5 let, dodr-
žování předpisů a  posuzovali kvalitu výuky. 
Hodnotili podmínky k  realizaci vzdělávacího 
programu a celkovou strategii školy. Z inspekč-
ní správy bylo zřejmé, že inspekce byla s kvali-
tou výuky spokojena, neshledala žádné závady 
a konstatovala, že škola je na očekávané úrovni. 
Jako silnou stránku školy označili kontrolní pra-
covníci pozitivní vztahy mezi pedagogy, mezi 
žáky navzájem, spolupráci školy s dalšími part-
nery, systematické vedení žáků ke zdravému 
životnímu stylu i přípravu žáků na II. stupeň ZŠ.

Výsledky vzdělávání žáků odpovídaly poža-
davkům vzdělávacího programu. Vedoucí in-
spekčního týmu Mgr. Jana Zámečníková uza-
vřela inspekci konstatováním, že pedagogové 
dlouhodobě zajišťují a  udržují kvalitní práci 
v  oblasti vzdělávání i  výchovy a  vedou žáky 
k  dosahování maximálního pokroku v  rámci 
jejich možností a schopností.

Začátkem prosince žáci školy a školní dru-
žiny vystupovali na obecním jarmarku, na 
mikulášské nadílce a  v  Domově pro seniory 
v Buchlovicích. Ve čtvrtek 10. prosince probě-
hl ve školní družině Mikulášský fotbalový tur-
naj rodičů s dětmi. V úterý 22. prosince se žáci 
školy vypravili do Uherského Hradiště. Na-
vštívili výstavu obrazové a  knižní tvorby He-
leny Zmatlíkové ve Slovácké galerii a zhlédly 
filmové představení Paddington. Poté se žáci 
i zaměstnanci odebrali na tolik očekávané vá-
noční prázdniny.

Mgr. Marie Polášková

Tvorba žáků:

Radek Chramcov, II. třída

Doma
Máme pěkný domek,
před ním stojí stromek.
Za ním velkou zahradu,
zlepšuje nám náladu.

Brácha
S bráchou si hrajeme, 
při tom se smějeme.
Házíme po sobě koule, 
máme z toho boule.
Radek Budík, II. třída

V přírodě
Na dvorku stála kočka,
na ni spadla vločka.
Na poli byl klas,
na něj spadl vlas.
Orel letěl ze skály,
jeho let byl pomalý.

Nikol Sedláčková, II. třída

Na hradě
Byl jeden hrad,
na něm žil had.
Koukal se z výšky,
četl si knížky.
V lese ležel kamínek,
po něm stékal pramínek.

Jakub Ryška, II. třída

Medvědice
Medvídě s mámou nebylo,
kouklo se doleva, mámu vidě-
lo.
Máma ho přijala,
pusu mu vlepila.

Markéta Kočendová, IV. třída

Můj týden
Co děláš v pondělí?
Skotačím v posteli.

Co děláš v úterý?
Skládám ponožky patery.
Co děláš ve středu?
Ptám se, co mám k obědu?
Co děláš ve čtvrtek?
Zahradu mi kope krtek.
Co děláš v pátek?
Slavím doma svátek.
Co děláš v sobotu?
Musím sekat dobrotu.
Co děláš v neděli?
Ležím brzy v posteli,
zítra musím do školy.
 

Simon Šmíd, IV. třída

Můj týden
Co děláš v pondělí?
Chystám se na úterý.
Co děláš v úterý?
Tetelím se v posteli.
Co děláš ve středu?
Čtu si kousek dopředu.
Co děláš ve čtvrtek?
Těším se už na pátek.

Co děláš při pátku?
Dočítám si pohádku.
Co děláš v sobotu?
Vařím velkou dobrotu.
Co děláš v neděli?
Těším se už do školy.
 
 
Emílie Pospíchalová, IV. třída

Můj týden
Co děláš v pondělí?
Učím se do školy.
Co děláš v úterý?
Oloupu si brambory.
Co děláš ve středu?
Chodívám na besedu.
Co děláš ve čtvrtek?
Mám chuť na oplatek.
Co děláš při pátku?
Přečtu si pohádku.
Co děláš v sobotu?
Lepím doma tapetu.
Co děláš v neděli?
Přemýšlím v posteli,
co týden nadělí.
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Knihovna Zlechov 
rok 2015

Slovo kronikářky obce

Veřejná projekce

Turnaj starostů

1. Zlechovské pivní 
slavnosti

• pořádá besedy pro děti ze základní školy 
a školní družiny

• spolupráce se ZŠ – Mikuláš
• již několikátý ročník Noc s Andersenem 

(děti plní úkoly, hrají hry a za odměnu 
mohou nocovat v knihovně)

• promítáme pohádky a filmy pro děti
• stále roste počet výpůjček v roce 2015 

bylo vypůjčeno 3405 knih, knihovna má 
85 registrovaných čtenářů z toho 46 dětí

• odebíráme 6 periorik (Blesk Hobby, Květy, 
Claudia, Napsáno životem, Koně a hříba-
ta,Zpravodaj města UH)

• otevřeno má vždy ve středu od 15.00 do 
17.45 a v sudé pátky 15.30-16.30

• půjčujeme knihy, časopisy, CD, nabízíme 
skenování, laminování

• vypůjčujeme knihy, které nemáme ve 
fondu; zejména v Boršicích, Buchlovicích 
a UH

• stále doplňujeme knihovní fond díky fi-
nancím z obce

• máme FB
• vlastní www stránky:http://www.zlechov.

knihovna.info

Kronika je záznam současnosti pro budoucí 
generace. O tom, co se kdysi událo, si všichni 
rádi čteme. Vracíme se tím ke svým kořenům, 
připomínáme si své předky. Kroniky si lidé 
psali od nepaměti. Jsou nepostradatelným 
pramenem k historii obce. 

O  tom, co v  současnosti ve Zlechově pro-
žíváme, si budou moci číst naši potomci jedi-

ně v případě, že tyto informace se do kroniky 
dostanou. Chtěla bych tímto širokou veřejnost 
požádat o spolupráci na tvorbě obecní kroni-
ky. Pokud budete mít informace, které by se 
měly pro budoucí generace uchovat, předejte 
je, prosím, k zapsání. Zároveň děkuji všem, kte-
ří informace do kroniky poskytují.

Mgr. Marie Polášková, kronikářka obce

Dne 30. prosince 2015 proběhla na obci ve-
řejná projekce soukromých filmových archivů 
obce. Byla zaměřena především na starší obča-
ny a pamětníky obce, ale zúčastnili se nakonec 
i mladší ročníky.

Projekci organizoval pan Richard Klofáč, 
který se zabývá digitalizací soukromých filmo-
vých archivů a  za dobu své čtyřleté činnosti 
nashromáždil filmovou sbírku archivů ama-
térských filmařů nejen z naší obce, ale i z okol-
ních vesnic a Uherského Hradiště. Nejstarší zá-
znamy z roku 1954 a 1956 zapůjčila k projekci 
rodina Bilíkova. V dalších ukázkách byly hody 
ze sedmdesátých a osmdesátých let. Nakonec 
se promítal filmový archiv dnes již zesnulého 
otce Jana Marečka ze života farnosti v  deva-
desátých letech, ve kterých proběhla stavba 
nového kostela. Po projekci občané shlédli 
letecké záběry obce pořízené v  roce 2015 
a zajímavé nebo netradiční fotografie spojené 

s  obcí a  okolím. Celá akce byla doprovázena 
komentářem pana Richarda Klofáče a  občas 
doplněny i o komentáře účastníků a pamětní-
ků projekce. Celá akce se vydařila a někteří pa-
mětníci po ukončení projekce neskrývali doje-
tí. Všechny nesestříhané archivní záznamy je 
možné shlédnout i  na internetu. Stačí pokud 
navštívíte stránky www.obeczlechov.cz strán-
ky posunete dolů a zvolíte červený odkaz “Na 
YouTube”. Zde si můžete přehrát všechny ar-
chivní záznamy, které byly v obci nafilmovány.

V srpnu loňského roku si příznivci zlatavé-
ho moku přišli na své a to díky provozovateli 
Hospůdky na hřišti, který zorganizoval histo-
ricky první slavnosti piva ve Zlechově. Pro-
gram v  16 hodin zahájil dětskou diskotékou 
DJ Kura. Děti nehasili žízeň pivem, ale připra-
ven pro ně byli nealkoholický míchaný drink 
mojito. Na DJ navázal hudebník Jiří Bartas 
a  do nočních hodin hrála skupina Kumpáni. 
Během hudebního doprovodu probíhal bo-
hatý program, pro návštěvníky bylo k ochut-
nání připraveno 8 speciálů piva, bohatá tom-
bola a raritou byla soutěž ve zvedání plného 
sudu. Vítězi soutěže Z.Sátorovi se jako jedi-
nému podařilo zvednout sud nad hlavu a za 
odměnu si ho mohl odvézt domů. Na první 
ročník zaznamenala akce nebývalý zájem, 
napočítáno bylo téměř 300 platícících účast-
níků. O tom, že pivní slavnosti nemusí být jen 
pro dospělé svědčí i fakt, že organizátor akce 
p.Slezák daroval výtěžek z  tomboly a  části 
vstupného (4 800 kč) ZŠ Zlechov. “Hlavním 
důvodem pořádání těchto akcí je, aby se lidé 
bavili, tímto bych všechny rád pozval nejen na 
2. ročník pivních slavností, ale těšit se můžete 
i na taneční zábavy či dechovou hudbu, to vše 
v tanečním areálu na hřišti,” uzavírá L. Slezák.

Když se sejde parta starostů a místostaros-
tů ze všech koutů naší republiky, kteří hodí 
starosti za hlavu, mají rádi fotbal nebo ho ještě 
aktivně hrají a rozdělí se do dvou týmů (10 hrá-
čů z Čech a 10 hráčů z Moravy) vznikne fotba-
lové mužstvo hodno i prvoligové soutěže.

Vzhledem k hlavní myšlence celého nápadu, 
kterou je vybrání těch nejlepších, kteří budou re-
prezentovat Českou republiku na Euru, je účast 
našeho starosty pro obec velkým přínosem.

V sobotu 22.srpna 2015 byli všichni staros-
tové reprezentačního týmu ČR v  kopané na 
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Hnojiště nedaleko 
Zlechova hasilo osm 
jednotek hasičů

Při hašení požáru ve Zlechově se zranili 
dva muži, exotičtí ptáci vyvázli živí

I. B třída: Derby 
Zlechova s Jalubím 
okořenilo pět penalt

pozvání kolegů ze Slovenska přítomni slav-
nostnímu otevření nového multifunkčního 
fotbalového stadionu - CITY ARENYJOSEFA 
MALATINSKÉHO v šedesátitisícové Trnavě. 

Vyprodaný stadion s kapacitou osmnáct a půl 
tisíce diváků shlédl dvě zahajovací slavnostní 
utkání, a  to domácí staré gardy s  týmem Ajaxu 
Amsterdam, které bylo reprízou semifinále po-
háru mistrů ze 70tých let. Za domácí tým mimo 
jiných hráčů nastoupil i Jozef Adamec s Karolem 
Dobiášem. Druhé utkání sehrál současný tým FC 
Spartak Trnava proti Atlético Paranaense (Brazílie).

Druhý den v neděli v podvečer sehráli v rám-
ci zmíněných oslav své utkání na hlavní ploše 
starostové. Před zahájením utkání proběhl za 
krásného počasí slavnostní nástup se státními 
vlajkami a po hymnách bylo utkání odehráno.

,,I  když jsme utkání prohráli, byl to pro mě 
velký zážitek. Dá se říct, že jsem se k tomu do-

Osm jednotek hasičů vyrazilo v pátek 18. září 
k  hořícímu hnojišti nedaleko Zlechova. Velitel 
si na místo okamžitě povolal těžkou techniku, 
aby bylo možné uskladněný materiál rozhrabat 
a  účinně dohasit. Protože bylo nutné zajistit 
větší množství vody na hašení, bylo třeba vy-
tvořit kyvadlovou dopravu cisternami," uvedl 
mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. Povolány 
byly posily v  podobě jednotek dobrovolných 
hasičů ze Starého Města, Nedakonic, Boršic, 
Polešovic, Osvětiman a  Kunovic.„Po příjezdu 
těžké techniky došlo k postupnému rozhrabání 
a  dohašení zasaženého materiálu. Požár jsme 
zlikvidovali před devátou hodinou," doplnil Li-
bor Netopil. Podle informací majitele nedošlo 
k žádné škodě.

(Autor HZS ZK)(Autor HZS ZK)

Zdroj:
http://slovacky.denik.cz/pozary/hnojiste-ne-
daleko-zlechova-hasilo-osm-jednotek-hasi-
cu-20150918.html

Dva zranění a celková škoda 200 tisíc ko-
run, taková je bilance požáru, který ve stře-
du 11. února zasáhl dvě hospodářské budovy 
ve Zlechově. Jejich součástí byly také voliéry 
s  exotickým ptactvem.„Plameny se z  jedné 
budovy rozšířily na druhou půdními prostory, 
kde bylo uloženo seno, a  také po dřevěných 
střešních konstrukcích," uvedl mluvčí kraj-
ských hasičů Libor Netopil. Podle jeho slov 
v odpoledních hodinách vyrazily na místo jed-
notky profesionálních hasičů z Uherského Hra-
diště spolu s dobrovolnými hasiči z Nedakonic 
a Buchlovic. U požáru poté záchranáři ošetřili 
dva zraněné muže. „Jeden utrpěl při pokusu 
o uhašení požáru popáleniny v obličeji, u dru-
hého se projevila nevolnost," upřesnil Libor 
Netopil.Po likvidaci ohně hasiči vyklidili půdní 
prostor obou budov a podařilo se jim zachrá-
nit také cizokrajné ptáky ve voliéře. Okolnosti 
požáru jsou zatím záležitostí vyšetřování.

Dva zranění a celková škoda 200 tisíc ko-
run, taková je bilance požáru, který ve stře-
du 11. února zasáhl dvě hospodářské budovy 
ve Zlechově. Jejich součástí byly také voliéry 
s  exotickým ptactvem.„Plameny se z  jedné 
budovy rozšířily na druhou půdními prostory, 
kde bylo uloženo seno, a  také po dřevěných 
střešních konstrukcích," uvedl mluvčí kraj-
ských hasičů Libor Netopil. Podle jeho slov 
v odpoledních hodinách vyrazily na místo jed-
notky profesionálních hasičů z Uherského Hra-
diště spolu s dobrovolnými hasiči z Nedakonic 
a Buchlovic. U požáru poté záchranáři ošetřili 
dva zraněné muže. „Jeden utrpěl při pokusu 
o uhašení požáru popáleniny v obličeji, u dru-
hého se projevila nevolnost," upřesnil Libor 
Netopil.Po likvidaci ohně hasiči vyklidili půdní 
prostor obou budov a podařilo se jim zachrá-
nit také cizokrajné ptáky ve voliéře. Okolnosti 
požáru jsou zatím záležitostí vyšetřování.

Zdroj: www.slovacky denik.cz

Zdroj: 
http://slovacky.denik.cz/pozary/pri-haseni-
-pozaru-ve-zlechove-se-zranili-dva-muzi-exo-
ticti-ptaci-vyvazli-zivi-20.html

Obec Zlechov se v minulém roce objevila několikrát i na obrazovkách počasí České televize.

stal úplnou náhodou, když se pan Ing. Mařák 
zmínil starostovi Slavkova, že pořád aktivně 
hraju fotbal. Bylo to něco úplně nového. Skvě-
lá parta lidí, všichni otevření a vstřícní bavit se 
nejen o pracovních, ale i soukromých záležitos-
tech,” vzpomíná na Slovensko starosta obce.

Jako vhodné datum na soustředění se na-
skytl listopadový státní svátek. Tentokrát se 
hráči setkali v  Benešově u  jednoho z  hráčů. 
Soustředění se zúčastnilo 30 starostů.

Pokud budete chtít vidět, jak takový zápas 
starostů probíhá nebo jste jen zvědaví na na-
šeho starostu v akci, můžete se přijít podívat 
do Uherského Hradiště na přátelský zápas se 
Slovenskem, který se bude konat pravděpo-
dobně v srpnu nebo září na Městském stadio-
nu 1.FC Slovácko-Městský stadion M. Valenty.

Více zde: http://www.starostovefotbal.cz/
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Zlechov bez cenzury baví, na mušce 
je i starosta

Demonstrace proti zákazu 
rozdělávání ohně, nepovolený 
doping místních fotbalistů, ale 
i  nevídaný zájem o  kompostéry. 
To je současný Zlechov, kde není 
o  podivuhodné příběhy nouze. 
Aspoň v podání místních vysoko-
školských studentů, kteří se pustili 
do psaní reportáží ze života obce 
Zlechov bez cenzury. „Snaží se 
pobavit a zatím se jim to daří ná-
ramně. Už máme ohlasy i  z  okol-
ních obcí. Vždycky si vezmou na 
mušku nějakou větší událost, je-
jich pozornosti tak neunikly tropy, 
nevídaný brankostroj fotbalistů a  rozdávání 
kompostérů,“ říká Ondřej Machala, starosta 
Zlechova, který v „kachnách“ rovněž figuruje. 
A vůbec s tím nemá problém. „Když je to v nor-
mě, nikdo se vyloženě nezesměšňuje, tak proč 
ne. Člověk si musí umět udělat ze sebe sran-
du,“ usmívá se Machala.

Jako první se studenti zaměřili na pozdviže-
ní, které způsobila demonstrace proti zákazu 
rozdělávání ohně v souvislosti s tropickými ve-
dry. U úřadu se bez pozornosti médií sešli hlav-
ně příznivci parních lokomotiv, lampionových 
průvodů a kempování. „Měl jsem naplánovaný 
výlet do Ruska pro uhlí, ale jak se tam dostanu 
bez lokomotivy?“ povzdechl si jeden z  obča-
nů, který si nepřál zveřejnit jméno. Zákaz ro-
zohnil i  další, podle posledního průzkumu je 
totiž v obci 14 funkčních lokomotiv a klasický 
parní stroj je téměř v každé domácnosti.

O týden později se děly věci na fotbalovém 
hřišti, kde domácí po sedmibrankové kano-
nádě ve druhém poločase smetli Morkovice 
B 8:0! Co stojí za nevídanou potencí, odhalili 
reportéři Zlechov bez cenzury. Jeden z hráčů 
v přestávce, ve snaze zprovoznit mikrovlnnou 
troubu na upečení „husokačen“, strčil ruku do 
zásuvky a po zásahu proudem nabyl nevída-

ných schopností, o které se podělil i se spolu-
hráči. Do hry zasáhl i starosta Zlechova, který 
se zase odmítl převléct do dresu. „V  obleku 
chodím rád, je velmi pohodlný. A také nemo-
hou vyloučit, že mě zastihnou náhlé pracovní 
povinnosti,“ vysvětloval. Kouč hostí byl ale 
v šoku. „S něčím takovým jsem se ještě nese-
tkal. Sako prý klidně sundá, ale přes insignie 
nejede vlak!“ nechápal.

Zlechov bez cenzury poukázal i  na neče-
kaný zájem o  kompostéry, které si však ve-
směs rozebrali kynologové a domácí kutilové. 
A  záhy se ukázalo proč. Kompostéry zdarma 
totiž na zahradách jen výjimečně slouží k uklá-
dání bioodpadu. „Jeden z kutilů je využívá jako 
minibazén, zahradní nábytek, zvířecí příbytky 
a dokonce i na kvas. Zkrátka zlaté české ručič-
ky. To je tak, když je něco zadarmo,“ prozradili 
členové redakčního týmu, kteří si z  logických 
důvodů přáli zůstat v  anonymitě. Více na 
www.obeczlechov.cz.

Zdroj:
ht tp : / /w w w. idobr yden.cz/zprav y/z le -
c h o v - b e z - c e n z u r y - b a v i - n a - m u s c e -
- j e - i - s t a r o s t a / 3 e 1 2 1 b 9 8 - 5 d d f - 1 1 e 5 -
8372-005056ab0011/

Adventní čas v obci

Během listopadu proběhla v obci výměna světelné vánoč-
ní dekorace a kompletní obměnou prošla i výzdoba 

a osvětlení vánočního stromu

Oslavy Nového roku v obci Zlechov Svařák,zabíjačkové speciality a vánoční nálada před OÚ
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Vánoční jarmark

I letos se děti 
ve Zlechově dočkaly 
Mikuláše

Tříkrálová sbírka

Mezi již tradiční obecní akce můžeme zařa-
dit Vánoční jarmark konaný první prosincovou 
středu v sále OÚ Zlechov. Ve středu 2. 12. 2015 
jste si tak mohli prohlédnout a zakoupit advent-
ní věnce a aranžmá, perníčky, ručně vyráběné 
šperky, rukodělné výrobky ze dřeva či ručně 
pletená zvířátka. K vidění byly i výrobky z dílen 
zdravotně postižených. K bohatému celodenní-
mu programu přispěly svým vystoupením děti 

Každoroční akce pro děti organizovaná 
Sdružením rodičů při základní škole (SRPŠ) 
ve spolupráci s  Obecním úřadem Zlechov 
přilákala i  letos velké množství návštěvníků. 
Tradiční Mikulášský rej se konal 4. 12. 2015 na 
prostranství před obecním úřadem.

Hned v úvodu nás svým vystoupením potě-
šily děti z MŠ Zlechov, které předvedly nacviče-

V neděli 10. 1. 2016 od 9:00 hodin proběhla 
v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.

Tuto dobročinnou akci, kdy domy navště-
vují malí koledníci a  za doprovodu dospělé 
osoby koledují a  prosí o  finanční příspěvek 
pro charitu, pořádá každoročně Charita Česká 
republika. Tříkrálová sbírka je největší dobro-
volnickou akcí u nás a její úspěch závisí na ak-
tivitě lidí ve všech koutech republiky. Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a  dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka pro-
bíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaž-
doročně určena také na humanitární pomoc 
do zahraničí.

O  tom, že štědrost je pro oblast Slovácka 
typická svědčí i  fakt, že letošní rok se v  obci 
Zlechov vybrala částka 40 627 Kč. Obec tím-
to děkuje všem, kteří se na akci podíleli a díky 
kterým byla tak vysoká částka vybrána.

ze ZŠ A MŠ. Jarmark se v obci těší velké oblibě 
a ujít si ho nenechali ani návštěvníci z okolních 
obcí. Všichni zúčastnění se tak mohli vyhnout 
předvánočnímu šílenství a  vybrat si z  rozma-
nitého sortimentu vánočního zboží. Zkrátka 
nepřišel ani ten, kdo se přišel jen podívat, na-
sát vánoční atmosféru nebo využít konání akce 
k setkání s přáteli.

né vánoční pásmo pod vedením svých třídních 
učitelek. Vzápětí je vystřídali školáci se spous-
tou básniček a  písniček pro Mikuláše. Ten na 
sebe nenechal dlouho čekat a spolu s andělem 
rozdával všem dětem za jejich krásné vystoupe-
ní balíčky s dobrotami. Na ty malinko zlobivější 
už byli připraveni čerti, ale nakonec pod slibem 
„že se polepší“, nikoho neodnesli.

V  programu nechyběly ani soutěže s  čer-
tovskou tématikou a  hlavně tolik očekávaná 
čertovská diskotéka. V  sále obecního úřadu 
probíhaly adventní dílničky, do kterých se 
s nadšením zapojili i rodiče.

K přiblížení vánoční atmosféry si večer všich-
ni zazpívali několik koled, zahřáli se čajem nebo 
svařákem a pochutnali si na vánočních pernících.
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Společenská kronika 2015

JUBILEA ÚMRTÍ

NAROZENÍ
Kalendář akcí

Vánoční cvičení

Neděle v pohybu-cvičení pro všechny. Tako-
vý název nesla akce uskutečněná v mezivánoč-
ním čase v  tělocvičně ZŠ Tupesy. 27.12.2015 
od 10:00 hod se místní ženy a  dívky rozhodly 
netrávit volný čas jen přejídáním a sledováním 
televize a zorganizovali den plný cvičení, tance, 
zdravého jídla, vánočních písniček a především 
dobré nálady. Bohatý program začal vzorovou 
lekcí Pilates komentovanou a  předváděnou 
zkušenými instruktory, na kterou navázal Bo-
dyforming, po kterém všechny přítomné dámy 
neskrývaly vyčerpání. Na své si přišly i milovnice 
Zumby a  velký úspěch sklidila kulturní vložka, 
pod kterou se skrývalo retro taneční vystoupení 

na disco hit z  80.let. Závěrečný strečink 
už jen příjemně ukončil den plný po-
hybu. Po celou dobu bylo pro všechny 
účastnice připraveno občerstvení v  po-
době zdravých jednohubek, ovoce, ze-
leniny či zdravého vánočního cukroví 
domácí výroby.

Přesto, že akce probíhala v tělocvič-
ně ZŠ Tupesy většina organizátorek po-
chází z naší obce a pravidelně se schází 
na cvičení v  tělocvičně ZŠ Zlechov. 

Kapacita místní tělocvičny sice stačí na lekce 
konané v průběhu týdne, ale na akce typu vá-
nočního cvičení její prostory sloužit nemohou. 

Pokud máte chuť či jste si stejně jako 
každý rok dali novoroční předsevzetí 
můžete každé pondělí navštívit Bodyfor-
ming se Šárkou nebo přijít propojit tělo 
a mysl na úterní a čtvrteční powerjógu 
s  Ivanou. Pro vyznavačky dynamické 
Zumby je vyhrazena středa, kdy přijíždí 
instruktorka až ze vzdálených Medlovic. 

Pokud jste nestihli navštívit vánoční 
cvičení, můžete se těšit ještě na před-
prázdninové, které se při příznivém 

96 let František Dudešek

94 let Marie Rosůlková
 Josef Preclík

93 let Otilie Slezáková
 Růžena Kočendová

92 let Marie Holásková

91 let Marie Maňásková

89 let Jaroslav Bilík
 Věra Preclíková
 Aloisie Knížová

88 let Jan Vlček
 Josef Balíček

87 let Marie Vávrová
 Drahomíra Gabrielová
 Helena Dvořáčková
 Marie Mikulová

86 let Věroslava Bartošíková
 Anna Jirchářová
 Vladimír Holáň
 Božena Demlová
 Mojmír Deml

85 let Jaroslava Rodová
 Vlasta Vránová
 Václav Foltýn
 Marie Herůdková
 Marie Dvouletá

Antonín Kapitán
Josef Krajča

Jiří Velík
Vlasta Perničková
Marie Hladníková
Marta Herůdková

Ludmila Preclíková
Blažena Rýznarová
Miroslav Hladník
Bronislav Kapitán

František Gottwald
Marie Frýzová

Vladimír Burýšek
Pavel Krsička

Lubomír Podráský
Vladimír Křiva
Petr Gajdošík

Svatopluk Sluka
Zdenka Bartošíková

Tomáš Líma
Teodora Vávrová

Vojtěch Hanák
Alžběta Kolísková
Kateřina Lekavá
Jan Macháček

Tereza Ťuhýčková
Adéla Náplavová

Petr Náplava
Viktorie Vybíralová
Zuzana Výstupová

Kniha Úspěšné projekty 
Mikroregionu Buchlov
Obec Zlechov nabízí svým občanům knihu 
o projektech Mikroregionu Buchlov za obdo-
bí 2007-2015. Kniha je pro zájemce zdarma a je 
k vyzvednutí na obecním úřadě ve Zlechově.

• Ples sportovců 13. 2. 2016
• Opakovaná projekce 28. 2. 2016
• Košt slivovice 5. 3. 2016
• Košt vína 12. 3. 2016
• Velikonoční jarmark 21. 3. 2016
• Fašank
• Ples hodové chasy
• Dětský karneval 20. 2. 2016

počasí bude konat ve venkovním areálu ZŠ 
Zlechov.,,Při minulém letním cvičení, jsme 
do programu zařadily i přednášku o zdravém 
životním stylu a  kdo chtěl mohl se nechat 
profesionálně nalíčit. Chtěla bych poděkovat 
paní ředitelce, s  kterou nás těší spolupraco-
vat, veškeré pomůcky na cvičení si hradíme 
z  vlastních zdrojů, ale zůstávají k  dispozici 
žákům v  tělocvičně. Cvičíme hlavně pro ra-
dost a pravidelně se stýkáme i mimo cvičení. 
Na silvestra jsme podnikli výšlap na Javořinu, 
nedávno jsme byly hrát bowling a  až počasí 
dovolí podnikneme určitě i nějaký cyklistický 
výlet,” usmívá se jedna z lektorek Š. Vaňková.
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Obecní úřad Zlechov Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

do sálu OÚ Zlechov
v pondělí 21. 3. 2016
9 °°- 17 °° hodin

Připraveno pro Vás máme:

KVĚTINOVÉ ARANŽMÁ A VĚNCE
VELIKONOČNÍ PERNÍČKY
KRASLICE VŠECH DRUHŮ
VÝROBKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

VÝROBKY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ
VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ
POMLÁZKY, KERAMIKA, BIŽUTERIE
VELIKONOČNÍ DEKORACE
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