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KONTAKTNÍ ÚDAJE:

OBČASNÍK OBCE

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

Úřední hodiny:

Pondělí a středa                 7:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek                 7:00 – 15:00
Pátek                  7:00 – 13:00

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

E-mail / WWW:
Podatelna:   podatelna@obeczlechov.cz
Účetní:                  ucetni@obeczlechov.cz
Starosta:            starosta@obeczlechov.cz
WWW:                   www.obeczlechov.cz

HODY ZLECHOV 2017 ... VÍCE NA STR. 13

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ... VÍCE NA STR. 17

Zlechove ó Zlechove
Ve směru hrad Buchlov,

vesnice má Zlechov,
když na tě vzpomínám

u srdce radost mám.
Uprostřed vesnice,
kostel tam tyčí se,

tam jsem já zrozen,
chci tam žít velice.
Od města Hradiště,
vinohrad samý lán,

vínečko miluji,
červené rád já mám.
Od strany Velehrad,
leží tam s hroby sad,

tam chci být pochován
až život dokonám.

Zlechove, Zlechove,
velice rád tě mám,

vždy na tě vzpomínám
rád se sem vracívám.

A. M.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci a my 
Vám v něm přinášíme poslední letošní vydání 
zpravodaje. Období Vánoc je pro mnohé 
časem hektickým. Přál bych Vám všem, abyste 
se v tento sváteční čas dokázali odprostit od 
starostí všedních dnů, hodili za hlavu shon, 
stres a nákupy a udělali si advent takový, jaký 
si jej přejete mít. 

Dovolte mi krátce shrnout plánované akce  
v roce 2018. V plánu máme několik investičních 
záměrů. Tím největším, který započal již v roce 
2017, je rekonstrukce průtahu silnice III/05018, 
včetně výstavby chodníků a cyklostezky  
v průtahu. Dokončení této velké akce je na-
plánováno na konec roku 2018. 

Dále se podařilo opětovně získat dotaci  
z Ministerstva zemědělství na II. etapu re- 
konstrukce hřbitovní zdi. V rámci této 
akce bude opravena severní část hřbitovní 
zdi včetně nové výsadby stromořadí. Po 
několikaletém snažení o získání finančních 
prostředků z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na rekonstrukci a nástavbu 
kabin SK Zlechov, jsme obdrželi koncem roku 
2017 radostnou zprávu o získání dotačních 
prostředků ve výši 60% nákladů stavby.

Nadále budou zahájeny práce také na II. etapě 
rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládce 
HDPE trubek v celém průtahu, který bude 
prováděn společně s firmou E.ON. Ta bude 
pokračovat také v kabelizaci sítě NN a VN.  

Finišujeme v dokončení projektových doku- 
mentací na propojení obcí Boršice – Zlechov 
cyklostezkou, dále pak probíhají přípravy 

na projektové dokumentaci realizace par- 
ku “U Terasářství”, revitalizaci rybníka a jeho 
okolí a dalších. Zmíněný plán akcí na rok 2018 
uvádím níže.

Děkuji všem občanům, kteří se aktivně zapo-
jují do společenského života v obci, spolkům, 
zkrátka Vám všem, kteří jste v uplynulém 
roce 2017 přispěli k tomu, aby byla naše obec 
příjemným místem pro život.

Přeji Vám mnoho úspěchů a zdraví do nového 
roku, ať jsou pro Vás Vánoce opravdovými 
svátky pohody, radosti a vzájemného poro-
zumění. 

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Plán akcí na rok 2018 Poplatky na rok 2018

Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

3121721/0100 Komerční banka – běžný účet  6 839 044,73 Kč

5614370607/0100 Komerční banka – termínované vklady 30 000 000,00 Kč

94-1310721/0710 Česká národní banka – dotační účet 781 133,54 Kč

2270072329/0800 Česká spořitelna – běžný účet  83 485,78 Kč

37 703 664,05 Kč

Poplatek za odvoz TDO

1 osoba 500 Kč
2 osoby 1000 Kč
3 osoby 1500 Kč
4 osoby 2000 Kč
5 osob 2500 Kč
6 a více 2500 Kč

Poplatek za psy

1 pes 60 Kč
každý další pes 150 Kč

Poplatek za hrobové místo

1 hrobové místo 1200 Kč/10 let

1 urnové místo 600 Kč/10 let

Zůstatky bankovních účtů k 30. 11. 2017  

Poznámka: 
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna 
příslušného kalendářního roku.

332424459/0800 Česká spořitelna – úvěrový účet -14 136 639,00 Kč

43-9680220277/0100 Komerční banka – depozitní účet (VB) 5 323,19 Kč

•	 Dokončení PD Boršice – Zlechov – podání 
žádosti o dotaci

•	 Dokončení PD „Revitalizace rybníku a oko- 
lí” – podání žádosti o dotaci

•	 Realizace parku „U Terasářství“

•	 Dokončení realizace „Průtah silnice 
III/05018, objekty obce“

•	 Dokončení realizace „Zlechov, VO II. etapa, 
Buchlovská vč. položení HDPE trubek“

•	 Realizace „Rekonstrukce a nástavba kabin 
SK Zlechov“

•	 „Přírodní zahrada v areálu MŠ Zlechov 
II. etapa – oplocení, revitalizace zeleně, 
naučná stezka“ – podání žádosti o dotaci

•	 Dokončení PD „Rekonstrukce ulice 
Řadovky”

V roce 2018 zastupitelstvo obce plánuje 
realizaci následujících akcí:

Informace ze zastupitelstva
Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňování osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, zveřejňujeme upravenou 
verzi usnesení a projednávané nejdůležitější 
záležitosti zastupitelstva obce Zlechov.

20. zasedání Zastupitelstva 
obce Zlechov ze dne 29. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:

 • Informaci o hospodaření Mikroregionu 
Buchlov.

• Informaci o hospodaření Mikroregionu 
Staroměstsko.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:

  • Program 20. zasedání ZO Zlechov.

  • Pronájem a následné uzavření smlouvy 
o nájmu nebytových prostor, a to část 
budovy obecního úřadu vystavěné na 
pozemku parc. č. st. 810 ve Zlechově, 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, zastoupenou Ing. Ondřejem 
Machalou, starostou obce, IČ: 00291609 
(pronajímatel), a paní LD, Zlechov, 687 
10 Zlechov, IČ: 06124224 (podnájemce). 
Předmětem pronájmu je část budovy  
o výměře 106,7 m2 – budova Obecního 
úřadu, místnosti ordinace praktického 
lékaře. Cena pronájmu se sjednává  
1 782,– Kč/měsíčně. Nájemní vztah se 

sjednává na dobu neurčitou. ZO Zlechov 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy  
o nájmu nebytových prostor.

  • Záměr dlouhodobého pronájmu části 
pozemku parc. č. 2697/1 v k. ú. Zlechov. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
sta-rostu vyvěšením záměru.

  • Záměr prodeje části pozemku parc. č. 8/1  
v k. ú. Zlechov. Zastupitelstvo obce  Zle- 
chov pověřuje starostu vyvěšením záměru.

  • Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. D/0533/2017/STR ve výši 420.000,- Kč 
na projekt Rekonstrukce multifunkční-
ho hřiště v obci Zlechov, poskytovatel 
dotace Zlínská kraj, tř. T. Bati 21, 761 90,  
IČ: 70891320.
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  • U zavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. D/1197/2017/KUL ve výši 58.000,- Kč 
na projekt Restaurování Božích muk ve 
Zlechově, poskytovatel dotace Zlínská 
kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČ: 70891320.

  • Nabytí a následné uzavření kupní smlouvy 
na část pozemku parc. č. 808/1 o výměře 
342 m2 (dle GP č.855-23/2017 nově vzniklý 
díl „a“  o výměře 1 m2) v k. ú. Zlechov  
a na část pozemku parc. č. 809/1 o výměře  
272 m2 (dle GP č.855-23/2017 nově vzniklý 
díl „c“ o výměře 3 m2) v k. ú. Zlechov,  
s panem OJ, Zlechov, 687 10 Zlechov; 
za kupní cenu 236 Kč s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem (správní 
poplatek pro vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí – kolkovou známku, 
náklady na vypracování geometrického 
plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) 
uhradí obec Zlechov, Zlechov 540, 687 10  
Zlechov, IČ: 00291609. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu uzavře-
ním kupní smlouvy.

  • Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 (nájemce) a GridServices,  
s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrodovice, 
602 00 Brno, IČ: 27935311 (budoucí 
oprávněný). Předmětem právo provést  
stavbu plynárenského zařízení Přeložka 
STL přípojky pro stavbu trafostanice, 
Zlechov MŠ. Cena věcného břemene se 
sjednává na 1000 Kč. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

  • Uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č.: OT-1030037119/001 mezi 
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zle- 
chov, zastoupenou Ing. Ondřejem Macha- 
lou, starostou (budoucí povinný) a spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ: 280 85 400 (budoucí 
oprávněný). Předmětem smlouvy je zří- 
zení a vymezení věcného břemene 
podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
osobní služebnosti energetického vedení 
dle tohoto zákona. Obsah věcného 
břemene je zřízení kabelového vedení 
NN na pozemku p. č. 1523/9., v k. ú. 
Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce 
Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene se sjednává ve výši 
1400,- Kč (tisíc-čtyři-sta korun českých). 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

  • Záměr uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemku parc č. 1370/29 v k. ú.  
Zlechov. Zastupitelstvo obce Zlechov po-
věřuje starostu vyvěšením záměru.

  • Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 15. 5. 2017 mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, zastoupe-
nou Ing. Ondřejem Machalou, starostou 
(objednatel) a společností Elektronet  
s. r. o., Zlechov 160, 687 10 Zlechov,  

IČ: 26958619, zastoupenou OL, jedna-
telem společnosti. Předmětem dodatku 
je změna odstavce II. Doba plnění. 
Termín ukončení plnění se prodlužuje do  
31. 8. 2017. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

  • Průběh a výsledek výběrového řízení 
na výkon TDS a koordinátora BOZP 
„Silnice III/05018: Zlechov, průtah – část 
investovaná obcí Zlechov“ a uzavře- 
ní příkazní smlouvy mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 
00291609, zastoupená starostou Ing. On- 
dřejem Machalou a uchazečem s nej-
nižší nabídkovou cenou 363 000,- Kč 
vč. DPH se společností GERWI, s. r. o.,  
Zlechov 67, 687 10 Zlechov, IČ: 60726687, 
zastoupená jednatelem Ing. PB. Zastu-
pitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

  • Průběh a výsledek výběrového řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce 
„Silnice III/05018: Zlechov, průtah – část 
investovaná obcí Zlechov“ a uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 
00291609, zastoupená starostou Ing. On- 
dřejem Machalou a uchazečem s nejnižší 
nabídkovou cenou 19 688 572,– Kč vč.  
DPH se společností KKS, spol. s. r. o., 
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802, 
zastoupená jednatelem Ing. Radomírem 
Kocmanem. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy  
o dílo.

  • Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2017.

  • Cenovou nabídku od Ing. Tomáše Hor-
kého – Terra projekt, Modrá 154, 687 06 
Velehrad, IČ: 13700987 v celkové výši  
116 765,- Kč vč. DPH na přípravu a zpra- 
cování projektové dokumentace ve 
stupni pro územní řízení a stavební po-
volení pro komplexní řešení vodní plochy 
nad hřištěm.

  • Žádost č. OUZL 279/2017 a současně 
dává souhlas s přijetím finančního daru 
z projektu Obědy pro děti pro školní rok 
2017/2018.

Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje:

  • Žádost o odkoupení pozemku č.j. OUZL 
280/2017.

21. zasedání Zastupitelstva 
obce Zlechov ze dne 27. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:

  • Zprávu o hospodaření obce Zlechov k da-
tu 30. 6. 2017.

  • Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Zlechov, 
příspěvková organizace k 30. 6. 2017.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:

  • Program 21. zasedání ZO Zlechov.

  • Střednědobý rozpočtový výhled na rok 
2018 až 2020.

  • Výjimku pro ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvko-
vá organizace dle § 23 odst. 4 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

  • Poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
obce na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč, 
Oblastní charitě Uherské Hradiště, 
Velehradská 247, 686 01 Uherské 
Hradiště. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

  • Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: OT-014330042889/001 mezi ob-
cí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, 
starostou (povinný) a společností E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice,  
IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem 
smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene podle § 25 odst. 4 energetické-
ho zákona osobní služebnosti energe-
tického vedení dle tohoto zákona. Obsah 
věcného břemene je zřízení kabelového 
vedení NN na pozemku p. č. 1480/3, 
2688/8 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve 
vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 5600,- Kč (pěttisíc-šest-
set korun českých). Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

  • Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: OT-014330038824/001 mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, 
starostou (povinný) a společností E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice,  
IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem 
smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene podle § 25 odst. 4 energetické-
ho zákona osobní služebnosti energe-
tického vedení dle tohoto zákona. Obsah 
věcného břemene je zřízení kabelového 
vedení NN na pozemku p. č. 2676/1  
v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví 
obce Zlechov. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene se sjednává ve 
výši 8400,- Kč (osmtisíc-čtyři-sta-korun 
českých). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

  • Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: OT-014330042731/001 mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, 
starostou (povinný) a společností E.ON 
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice,  
IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem 
smlouvy je zřízení a vymezení věcného  
břemene podle § 25 odst. 4 energe-
tického zákona osobní služebnosti ener-
getického vedení dle tohoto zákona. 
Obsah věcného břemene je zřízení 
kabelového vedení NN a přípojkové 
skříně SS200 na pozemku p. č. 2676/1  
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v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví 
obce Zlechov. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene se sjednává ve 
výši 1000,- Kč (jeden-tisíc korun českých). 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

  • Revokování usnesení č. 337 z 20. zasedání 
zastupitelstva obce Zlechov, které se ko-
nalo dne 29. června 2017.

  • Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věc-
ného břemene č.: OT-1030037119/001 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, zastoupenou Ing. Ondřejem 
Machalou, starostou (budoucí povinný)  
a společností E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ: 280 85 400 (budou-
cí oprávněný). Předmětem smlouvy je 
zřízení a vymezení věcného břemene 
podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
osobní služebnosti energetického vedení 
dle tohoto zákona. Obsah věcného bře-
mene je zřízení kabelového vedení NN 
na pozemku p. č. 1523/9, 2762/3, 2761/2,  
v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví 
obce Zlechov. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene se sjednává ve 
výši 2400,- Kč (dva-tisíce-čtyři-sta korun 
českých). Zastupitelstvo obce Zlechov po- 
věřuje starostu podpisem smlouvy.

  • Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věc-
ného břemene č.: OT-1040012998/003 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, zastoupenou Ing. Ondřejem 
Machalou, starostou (budoucí povinný)  
a společností E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ: 280 85 400 (budou-
cí oprávněný). Předmětem smlouvy je 
zřízení a vymezení věcného břemene 
podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
osobní služebnosti energetického vedení 
dle tohoto zákona. Obsah věcného 
břemene je zřízení kabelového vedení 
NN na pozemku p. č. 1725/4, 1725/9, 
2684/2, v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve 
vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene 
se sjednává ve výši 1400,- Kč (tisíc-čtyři-
sta korun českých). Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

  • Zveřejnění záměru na uzavření pachtovní 
smlouvy na pozemky v k. ú. Zlechov parc. 
č. 2180/1, výměra 2197 m2, orná půda, 
2180/3, výměra 776 m2, orná půda, 2187, 
výměra 2144 m2, orná půda, 2679/3, 
výměra 90 m2, orná půda, 2680 , výměra 
952 m2, orná půda, 2681/1 , výměra 86 m2,  
orná půda. Celková výměra činí 5638 m2. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu vyvěšením záměru.

  • Uzavření kupní smlouvy mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondře-
jem Machalou, starostou (Prodávající)  
a JH., Uherské Hradiště, Zahradní, 767 01 

Uherské Hradiště (Kupující). Předmětem 
kupní smlouvy je prodej části pozemku 
parc. č. 8/2 (ostatní plocha), která nově 
vznikla na základě oddělovacího GP  
č. 861/52 /2017, který zpracoval Ing. Bro- 
nislav Lapčík. Celková výměra nově 
odděleného pozemku parc. č. 8/1 činí  
110 m2. Kupní cena dle znaleckého 
posudku zpracovaného Ing. Horákem  
činí 434,53,- Kč/m2, což činí po zao-
krouhlení celkem 47 800,00,- Kč (čtyřicet-
sedm-tisíc-osm-set-korun českých). Ku- 
pující hradí ostatní náklady související  
s odkoupením pozemku (výpis LV, vypra-
cování znaleckého posudku, vypracování 
kupní smlouvy, vklad do katastru ne-
movitostí). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

  • Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondře-
jem Machalou, starostou (Pronajímatel) 
a paní EH, Zlechov, 687 10(Nájemce). 
Předmětem této smlouvy je určená část 
pozemku parc. č. 2697/1 (ostatní plocha). 
Určená část je graficky znázorněna, 
celková výměra činí cca 287 m2. Výše 
nájmu se sjednává v částce 500,- Kč 
ročně s délkou nájmu na dobu neurčitou. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

  • Uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10  
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou 
Ing. Ondřejem Machalou, starostou 
(vlastník pozemku) a Moravskoslezským 
kynologickým svazem, z. s., ZO Zlechov 
kynologický klub, Zlechov 596, 687 10 
Zlechov (stavebník). Předmětem této 
smlouvy je udělení souhlasu k výstavbě 
stavby na části pozemku parc. č. 1370/29 
(ostatní plocha, výměra 2.909 m2). Stavba 
bude postavena na části pozemku, který 
je vyznačen v GP č. 82/-17/2016 na nově 
vzniklé parc. č. st. 906. Cena za zřízení 
práva provést stavbu se sjednává na  
99 Kč po dobu 99 let. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

  • Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. D020/2017 mezi obcí Zlechov, Zlechov 
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609, 
zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, 
starostou (objednatel pozemku) a fir-
mou JM DEMICAR s. r. o., Bučovická 180, 
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163, 
zastoupenou Ing. JZ, jednatelem (zhoto-
vitel). Předmětem dodatku č. 1 je úprava 
odstavce III. Cena díla, kdy celková cena  
díla činí 793 490,00 Kč vč. DPH. Za-
stupitelstvo obce Zlechov pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

  • Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017.

  • stanovy Svazku obcí Čistý Zlechovský po- 
tok předložené Valnou hromadou svazku 
obcí Čistý Zlechovský potok dne 26. 9. 2017.

  • Výpověď smlouvy s firmou Armex Energy, 
Folknářská 1246/21, 405 02, Děčín na 
dodávku plynu a pověřuje starostu za-
sláním výpovědí.

  • Smlouvu o sdružených službách dodávky 
plynu s firmou Slovenské Elektrárne, a. s., 
sídlo Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1. 
Cena za odebraný plyn činí 639,– Kč bez 
DPH / MWh, smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, tj. na 1 rok. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov vydává 
svobodný a informovaný souhlas:

  • s tím, aby tradiční hody s právem v ob-
ci Zlechov byly navrženy k zápisu do 
Seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Zlínského kraje.

Zastupitelstvo obce Zlechov souhlasí:

  • Obec Zlechov zřizovatel ZŠ a MŠ Zlechov, 
příspěvková organizace, souhlasí se 
zapojením do projektu IMAP1 a MAP2, 
realizovanými městem Uherské Hradiště 
na území ORP Uherské Hradiště a sou- 
hlasí se svou finanční účastí na spolu-
financování 5% spolupodílu na těchto 
projektech s tím, že konkrétní výše spolu-
podílu připadajícího na obec Zlechov 
bude propočtena v poměrné výši dle poč-
tu žáků ZŠ Zlechov a dětí MŠ Zlechov.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Historické školní lavice od roku 1924
a

Obecní kroniky od roku 1937

Fotografie mohou občané vidět a do psaných kronik nahlédnout  
v prostorách obecního úřadu.
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Pořadí Politická strana Počet hlasů

1. ANO 2011 276

2. Křesťanská a demokratická unie 94

3. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 90

4. Česká pirátská strana 80

5. Občanská demokratická strana 78

6. Komunistická strana Čech a Moravy 77

7. Česká strana sociálně demokratická 57

8. Starostové a nezávislí 36

9. TOP 09 12

10.–11.
Strana zelených 7

Strana svobodných občanů 7

12. ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU 5

13. REALISTÉ 4

14. Sdružení pro republiku - Miroslava Sládka 2

15–17.

Občanská demokratická aliance 1

Dobrá volba 1

Strana Práv Občanů 1

Výsledky hlasování ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky ve dnech  
20. 10. a 21. 10. 2017
Volební okrsek č. 1 v obci Zlechov

Počet voličů, kteří mají právo hlasovat: 1351

Počet zúčastněných voličů: 834

Procentuální vyčíslení: 61,73 %

Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 828

Výsledky hlasování – dle počtu hlasů

Volby Prezidenta České republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky 

stanovil termín přímé volby prezidenta republiky, 
která proběhne dvoukolově v lednu 2018. 

První kolo 12. a 13. ledna 2018,  
případně druhé kolo 26. a 27. ledna 2018.

Výkup pozemků
Žádáme občany, kteří zamýšlejí prodej pozemků, aby neprodávali své 
pozemky obchodníkům a překupníkům, od kterých jsou velmi často 
zasílány různé nabídky. Obraťte se, prosím, s prodejem pozemků 
přednostně své obci. Máme zájem o jakékoliv pozemky i ornou či 
neplodnou půdu. V brzké době budeme jednotlivé vlastníky oslovovat 
s nabídkami odkupu pozemků. Prosíme ale ty, kteří mají zájem o prodej 
pozemků, aby sami oslovili starostu obce. V případě projevení většího 
zájmu vytvoříme pořadník odkupu pozemků. Postupně v souvislosti  
s obecním rozpočtem a průběžným uvolňováním finančních prostředků 
dojde k výkupu pozemků. Děkujeme za pochopení.

Rekonstruované objekty  
a dokončené akce v roce 2017

Restaurátorské práce na Božích mukách byly dokončeny.

Víceúčelové hřiště se dočkalo nové rekonstrukce .
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Veřejné osvětlení
V měsíci květnu odstartovaly v obci Zlechov 
práce na výstavbě I. etapy nového veřejného 
osvětlení a rozvodů datové infrastruktury. 
V současné době je zakázka zrealizována,  
s další etapou by se mělo pokračovat na jaře 
roku 2018.

„Výstavbu nového veřejného osvětlení včetně 
přípravy datových rozvodů realizovala firma 
Elektronet s. r. o., která nabídla nejvýhodnější 
nabídku v celkových nákladech 2 131 780,– Kč  
vč. DPH“, uvedl starosta obce Ing. Ondřej 
Machala.

Nové vedení sítí VO a HDPE je uloženo v chod- 
nících podél komunikace III/05018, která tvoří 
průtah obcí Zlechov. I. etapa byla zahájena 
od domu č. p. 312 v Olších a ukončena u do-
mu č. p.127.

Při instalaci nového VO došlo také k napojení 
osvětlení na vedlejší komunikace z důvodu 
zrušení vzdušného vedení. Sloupy jsou 
umístěny v zeleném pásu nebo v kraji 
chodníku směrem k domům. Sloupy jsou 
ocelové s povrchovou úpravou pozinkováním. 
Výška světelných bodů nad komunikací 
je 8 m. Pro osvětlení bylo dle projektové 
dokumentace použito osvětlení pomocí 
svítidel LED a to s max. příkonem svítidla 74 W  
pro hlavní komunikace M4 a max. 30 W pro 
odbočení na místní komunikace pro dořešení 
osvětlení křižovatek.

„Po dohodě s realizační firmou provádějící 
tuto etapu VO bylo rozhodnuto, že svítidla 
budou regulována, a to v době od 23h do 5h 
automatickým snížením výkonu svítidla na 
50 %. Toto snížení bude mít vliv na celkové 

roční vyúčtování energií“, dodal Ondřej Lesa, 
jednatel společnosti Elektronet s.  r.  o.

Uložení ochranné trubky HDPE je uloženo 
v celé délce 1. etapy. V trase jsou umístěny 
datové rozvodnice a to vedle nových pilířů 
E.ON. Z nových datových rozvodnic bude 
provedeno napojení jednotlivých domů.

Uložením trubky HDPE jsou rodinné domy  
připraveny k možnosti napojení na vysoko-
rychlostní internet, kabelovou televizi, dále 
pak lze tuto datovou infrastrukturu použít 
ke kamerovému systému v obci a dalším 
možnostem. K tomuto kroku dojde po výběru 
vhodného poskytovatele těchto služeb po 
ukončení kompletní realizace.

Ukliďme Česko – shrnutí za rok 2017

2 476
úklidů 

provedeno

96 133
dobrovolníků 

zapojeno

56 345
dětí 

pomáhalo

1 536 tun
odpadků 
uklizeno

712
ohlasů 

v médiích

Smirčí kříž
Se záměrem přišel badatel pan Tomáš Pjanič, 
student, který se zajímá o historii a s ním 
se zrodila i myšlenka obnovit smirčí kříž ve 
Zlechově, který byl původně umístěn při 
staré silnici ze Starého Města do Brna. 

Kříž je v současnosti v Galerii Slováckého 
muzea. Nyní probíhá dohledávání dostup-
ných informací k tvorbě informačního panelu 
– pověst, datace, význam vytesaných znaků  
a podobně.

Do budoucna se plánuje umístění repliky 
kříže, společně s odpočinkovým místem,  
u cyklostezky na Staré Město tak, aby se ob-
novilo původní místo.

 Více v příštím čísle zpravodaje.

Smirčí kříž přibližně v roce 1930... ... a jeho podoba v roce 1980. Smirčí kříž, Slovácké muzeum, rok 2017.
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Poznávací omalovánky  
s pexesem Uherskohradišťsko

Obecní vánoční stromky

Letošní vánoční stromy darovali pan A. Gája a pan Novák, kterým tímto velmi děkujeme.

Poznávací omalovánky si můžete zakoupit na OÚ za 40 Kč. 
Omalovánky formátu A4 obsahují obrázky 37 měst a obcí, 

každý výtisk obsahuje uvnitř malé překvapení.

Předvánoční návštěva seniorů
Vánoce jsou svátky nejen pohody  
a klidu, ale hlavně svátky rodinné.  
A protože ne všem z nás je umožně- 
no, aby byli během adventu a předvá- 
nočního těšení se svými blízkými, nav-
štěvuje každoročně své občany také 
obecní úřad spolu s dětmi ze ZŠ Zlechov. 
Žáci vždy všechny přítomné potěší 
krátkým vystoupením, zpíváním koled 

nebo recitací a zástupci obecního úřa- 
du si většinou se svými bývalými občany 
povídají o jejich životě, ale i o dění v obci. 
V Domově důchodců v Buchlovicích 
jsme navštívili paní M. Trnčákovou,  
Z. Lesovou, L. Jelínkovou, Z. Háblovou, 
M. Gajdorusovou a pana J. Preclíka.  
V Uherském Hradišti pobývají paní  
J. Jurčíková, M. Klůsová a M. Rosůlková.

Starosta a místostarosta obce na návštěvě v uherskohradišťské nemocnici. 

Předvánoční návštěva dětí ZŠ Zlechov v Domově důchodců Buchlovice.
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Zajímá nás váš názor
1. Vybudování dětského hřiště v Olších 

je velmi chvályhodný čin ze strany obce 
a chtěl bych za něj velmi poděkovat, 
zejména panu starostovi. Přestože jde  
o hřiště malé, tak v neděli jsem měl 
možnost osobně vidět radost přítomných 
dětí a zde je jasně vidět, že i někdy marná 
snaha vede ke kýženému cíli. Chtěl bych  
k tomu pouze dodat, že já osobně jsem 
hned na prvním zastupitelstvu obce toto 
navrhl nebo na tuto skutečnost upozornil 
a bylo mi ze strany pana místostarosty 
Tománka odpovězeno, že nejsou pozemky, 
ať si maminky udělají procházku na jiné 
hřiště. Na letošní lednové valné hromadě 
SK Zlechov toto požadoval i provozovatel 
Hospůdky na hřišti p. Slezák a vidím, že se 
ledy hnuly a pozemek, světe div se, obec 
našla. Tímto tedy ještě jednou děkuji za 
hřiště pro děti v Olších, ze kterého nejen 
děti samotné, ale i jejich maminky budou 
mít jistě radost.

2. Dále bych se chtěl vyjádřit ke článku 
„Výkup pozemků“. Nevím nebo nechápu, 
proč by měli občané přednostně prodávat 
pozemky obci, když jim někdo nabídne 
vyšší cenu? Občan rovněž asi těžko ro- 
zezná překupníka nebo spekulanta nebo 
developera. Je skutečně zajímavé, že obec  
má najednou zájem o jakékoliv pozemky, 
když obecní pozemek prodala svému 
zastupiteli p. Výstupovi, který si prodej 
obecního pozemku do svého vlastnictví 
dokonce sám odhlasoval. Uvedený člá-
nek jednoznačně neuvádí, k čemu, za 
jakým účelem a z jakého důvodu chce 
najednou obec kupovat pozemky? Nerad 
bych se dočkal toho, že obec koupí 
nějaké pozemky, které potom, např. 
jako v případě p. Výstupa, prodá svému 
zastupiteli, což pokládám za značně pro-
blematické až nemorální.

3. Reakce k článku „Revitalizace vodní plo- 
chy u hřiště“. Nevím a na posledním 

zastupitelstvu nebyl nikdo schopen 
jednoznačně zdůvodnit, k jakému účelu  
a proč se má vůbec nad KK Zlechov 
realizovat suchý poldr, když ten stávající 
je téměř suchý. Podle klimatických 
podmínek si já osobně myslím, že určitě 
žádná povodeň z polí nehrozí a je tedy tato 
stavba zcela zbytečná. Rovněž nechápu, 
proč by se mělo v části Olší  na náklady 
obce, tedy z peněz daňových poplatníků, 
realizovat narovnání potoka a zatrubnění.  
Pokud to chtějí majitelé pozemků, tak ať 
si toto realizují na vlastní náklady, jsou to 
totiž jejich pozemky a pokud chtějí stavět, 
tak to zcela jistě nejsou sítě, které by jim 
měla obec financovat. Jestliže koupili 
takové pozemky, tak určitě věděli, že potok 
tudy teče. Možná by tyto pozemky mohla 
obec vykoupit, když se tak vehementně 
zasazuje o to, aby jí občané přednostně 
pozemky prodávali.

Pavel Klučka

INFORMACE PRO OBČANY / ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola
Podzim v naší základní škole
Ani se nechce věřit, že už jsou to tři měsíce, 
co jsme slavnostně zahájili školní rok a již tu 
máme na obzoru Vánoce.

Náš každodenní život ve škole je pestrý. V zá- 
ří měly děti možnost si vybrat z bohaté na- 
bídky kroužků a také začaly pravidelně 
navštěvovat plavecký výcvik. Mimo získávání 
spousty rozličných vědomostí a dovedností 
v jednotlivých předmětech, což je hlavní 
náplní našeho vzdělávacího programu, si také 
osvojují pravidla společného soužití mezi 
lidmi a chování k sobě navzájem. Navíc spolu 
zvládáme spoustu dalších akcí, projektů, 
setkání, besed i výletů.

V září to třeba bylo folklorní vystoupení na 
Slavnostech vína. Pravidelně naše děti vítají 
na svět nejmenší občánky Zlechova. Děti 
pobavila koncem září návštěva kina, při které 
zhlédly film Hurvínek.

V říjnu jsme všichni v rámci projektu „Vzdělá-
vací programy paměťových institucí“ vyra- 
zili na výlet do Brna. Navštívili jsme Moravské  
zemské muzeum a památník Leoše Janáč- 
ka. Do tohoto projektu jsme byli vybráni 
Ministerstvem školství v rámci pokusného 
ověřování, které Ministerstvo školství finan- 
cuje. Nám to umožnilo navštívit v listopadu 
Brno ještě jednou a podívat se do Technické- 

ho muzea. Poprvé se děti seznámily se zanik- 
lým životem na Moravě a navštívily expozici 
Pravěk. Prohlédly si dům, ve kterém žil a tvo- 
řil Leoš Janáček a seznámily se s jeho nej-
známější operou Příhody lišky Bystroušky.

Při druhém výletu děti nejvíce zaujala Tech- 
nická herna a Ulička řemesel. V rámci 
výukového programu „Svět páry a vody“ 
zaujaly děti obrovské parní stroje. Především 
kluci pak obdivovali historická vozidla 
od moravských výrobců, kterými jsou 
Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Brno a Wikov 
Prostějov. V listopadu si děti ještě vyzkoušely, 
jak znají dopravní předpisy a projely se na 
kolech na dopravním hřišti v Uherském 
Hradišti. Na návštěvu k nám do školy přijelo 
několik zajímavých hostů – hasiči, policistka 
i lektorka zdravé výživy se svými výukovými 
programy.

V prosinci ještě děti čekala pohádka Pino- 
cchio ve Slováckém divadle. 

Jako každoročně děti nacvičovaly na adven-
tní vystoupení na obecním úřadu a v Do-
mově pokojného stáří v Buchlovicích.

Před odchodem na vánoční prázdniny pro-
běhnou ve třídách předvánoční besídky.

Některé děti se již zapojily do různých soutěží – 
sportovních, přírodovědných či výtvarných  
a získaly zajímavá ocenění.

Na závěr bych chtěla poděkovat za spon-
zorský dar škole manželům Černým a také 
Honební společnosti Zlechov. Finanční dar 
Honební společnosti byl využit na nákup Z výukového programu Hasík byli žáci nadšeni.
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velké magnetické stavebnice do školní 
družiny. Děkujeme také našemu největšímu 
sponzorovi, panu Josefu Hrabcovi ze společ-
nosti Agro Zlechov.

Naše škola si také váží spolupráce s rodiči  
a přáteli školy. Ve spolupráci s obecním 
úřadem a místní knihovnou připravila pro 
všechny děti v obci na pátek 1. prosince akci 
„Mikuláš“. Ve stadiu příprav je i „Školní 
ples“, který je plánován na 13. ledna 2018.

Družina je zábava
Pestrý program pro děti připravují i paní vy- 
chovatelky ve školní družině. Děti každý 
den využívají naši novou školní zahradu  
a moc se jim tam líbí. Několikrát také spo-
lečně s rodiči vyrazili do Smajlíkova. Děti 
zaujalo i filmové představení Malý šéf a pro- 
gram Muzikoterapie s bubnováním. Děti  
mají možnost se zúčastnit různých soutěží. 
V Tupesích to byla soutěž výtvarná a v Buch-
lovicích fotbalový turnaj. Klukům se podařilo 
získat krásné třetí místo. Děkujeme obecní-
mu zastupitelstvu, zejména panu starostovi,  

Legománie ve školní družině.

Halloween ve 3. třídě.

za podporu školy. Zaměstnancům obce dě-
kujeme za údržbu nejen školní zahrady.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Muzikoterapie s bubnováním děti velmi 
zaujala.

Výtvarná soutěž v Tupesích (Zúčastnili se: Kateřina Žlebková, Monika Veselá,  
Tereza Adámková a Vít Černý).

Úspěchem skončila účast dětí školní družiny 
v soutěži, kterou pořádala ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí. Ve výtvarné soutěži na téma „hudba, 
tanec, divadlo a výtvarka“ v kategorii 1. – 3. 
třída obsadil šestiletý Antonín Černý 3. místo. 
Gratulujeme!

Úspěch Toníka

Toník Černý, žák 1.třídy, získal ocenění  
ve výtvarné soutěži.
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Oblíbenou akcí dětí ve školní družině je Mi- 
kulášský turnaj v minikopané, organizovaný 
paní vychovatelkou Jitkou Obalovou. Ve čtvr- 
tek 7. prosince se ve školní tělocvičně usku-
tečnil již 15. ročník. Kluci se na turnaj těší 
především proto, že jejich spoluhráči jsou 
tatínek, dědeček, strýc či kamarád. Hraje se 
dva na dva. Vyhrává ten, kdo dá nejvíc gólů, 
ale gól menšího je vždy za dva body. Hlavním 
rozhodčím byl i letos pan Milan Urbanec. Pohár 
za první místo si letos odnesl Matouš Pospíchal 
s tatínkem, z druhého místa se těšil Honza 
Polášek s dědečkem a pohár za třetí místo 

Mikulášský turnaj

Mateřská škola
Co se dělo v MŠ po prázdninách?

Po prázdninách se naše školka opět naplnila 
a začalo v ní být veselo. Přivítali jsme nové 
kamarády, vytvářeli jsme si nová pravidla ve 
třídách, hledali jsme rozdíly mezi městem  
a vesnicí, poznávali jsme budovy v obci – ZŠ, 
OÚ, obchod, poštu... Pomocí her, písní, básní 
a říkadel jsme rozvíjeli jemnou a hrubou 
motoriku. Před odpoledním odpočinkem 
jsme si vytvořili rituál přání pěkného spánku 
s poslechem čtené pohádky.

V říjnu jsme se seznamovali s ovocem a ze-
leninou, které máme na zahrádkách. Děti je 
přinesly na výstavku, ochutnaly je a z jablíček 
jsme společně upekli štrúdl. Ze zeleniny 
nám paní kuchařky uvařily dobrou a zdravou 
polévku. Jeli jsme na výlet do Buchlovic do 
parku, kde jsme pozorovali podzimní přírodu, 
sbírali kaštany, žaludy, listy a jiné přírodniny.

Společně s rodiči si děti vyrobily “Skřítky 
Podzimníčky”, kteří se jim moc povedli. V lis-
topadu děti kreslily, skládaly a zdobily draky, 
papírové dýně, vyráběly ježky. Pojmenovávali 
jsme jednotlivé části lidského těla, zjišťovali 
jsme, jak tělo funguje. Učili jsme se, jak se 
správně oblékat, abychom nebyli nemocní  
a jak se chránit před bacily. Naši školku nav-
štívil kouzelník a loutkové divadlo.

Začátkem prosince děti vystoupily také na 
obecním jarmarku a na Mikulášské nadílce 
před Obecním úřadem ve Zlechově, kde se 
předvedly s krásně naučenými koledami a bás- 
němi s vánoční tématikou. Moc se na tento 
adventní čas těšily a náramně si ho užily. Za 
jejich snahu je pak v mateřské školce navští- 
vil Mikuláš.

Zároveň bych za celý kolektiv MŠ chtěla 
popřát všem občanům klidné a pohodové 
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém 
roce 2018. 

Jana Bělohradová, ředitelka MŠ

Přejeme všem našim příznivcům klidné 
prožití vánočních svátků a v dalším roce 
hodně zdraví a spokojenosti.

Mgr. Gabriela Marková, učitelka ZŠ

Společné pečení štrůdlu.

vybojoval Samuel Horký s bratrem Denisem. 
I čtvrté místo jsme netradičně odměnili 
stříbrným pohárem a z toho se radoval Adam 
Abrahám s kamarádem a bývalým žákem naší 
školy Filipem Kedroněm. Diplom a medaili 
za účast a pěknou hru s tatínkem si odnesli 
Vratislav Pernička, Patrik Pernička a Simon 
Snášil s bratrancem Viktorem.

Hráči tradičního Mikulášského turnaje.

Výlet do buchlovického parku.
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Farnost
Pouť na Sv. Hostýn

V úterý 18. července 2017 pořádala farnost 
pouť na Sv. Hostýn. Zájem o pouť byl tak 
velký, že byly vypraveny 2 autobusy a volná 
místa byla doplněna farníky z Buchlovic. Na  
Hostýnu mohli přistoupit poutníci ke svá- 
tosti smíření. Mši svatou celebroval P. Rudolf  
Chmelař. Po mši svaté se poutníci posilnili 
obědem a nabrali si do lahví vodu z ho-
stýnského pramene. Odpoledne absolvovali 
křížovou cestu a po ní se chystali k odjezdu. 
Jeden z autobusů měl poruchu a tak si 
poutníci posedali na louku a v hloučcích si 
krátili čekání povídáním. Také se domlouvali, 
co kdo připraví na blížící se farní den. 
Jedna ze skupinek seděla blízko čtvrtého 
zastavení křížové cesty. Jednotlivá zastavení 
procházel právě P. Jan Gacík, kterého 
většina poutníků znala z doby, kdy Zlechov 
patřil do farnosti Boršice. P. Gacík byl na 
Hostýnu zrovna na dovolené a rád s poutníky 
zavzpomínal na společné chvíle, prožité  
v minulosti. Mezitím se podařilo autobus 
opravit a poutníci se vydali na cestu domů.

Farní den

V neděli 23. července uspořádala farnost při 
příležitosti svátku svaté Anny další farní den. 
Předcházely mu brigády na úklid farního dvora 
a stavění stanů a nábytku. O brigádníky letos 
nebyla nouze. Na přípravné práce a následný 
úklid jich přišlo více než třicet. Ženy se postaraly 
o úklid prostor a napekly dobroty k zakousnutí. 
V neděli bylo pořádně vedro. Sluneční paprsky 
vyhnaly rtuť teploměru k 32 stupňům Celsia. 
První návštěvníci začali přicházet na faru již 
před čtrnáctou hodinou. Z duchovních přijali 
pozvání děkan P. Josef Říha, kněží P. Josef 
Rýznar a P. Radek Gottwald, jáhen Jan Svozílek. 
Všichni se příjemně bavili při vínečku, pivu či 
kávě. Pojídali koláče, zákusky i slané pečivo  
a těšili se na uzené sele. V 15 hodin sele přivezli. 
Porcování se tradičně ujali manželé Daníčkovi. 
Obsluha rychle roznášela vonící plátky masa. 
Chutnaly všem. Děti pojídaly zejména slané 
pečivo, sladkosti a nanuky. Bylo jich tentokrát 
méně, než je zvykem. O jejich zábavu se starala 
paní Martina Mařáková a v horku si přišel na 
své i napuštěný bazén. Tady se děti opravdu 
vydováděly. Příchozí využili příležitosti a po- 
přáli Otci Rudolfovi k narozeninám. Při 
dobrém jídlu a pití se všichni příjemně bavili. 
K dobré pohodě vyhrávala od 16 hodin 
cimbálovka, při níž si mnozí rádi zazpívali.  
V 17.00 hodin mohli přítomní sledovat zasedání 
farní rady v podání zlechovské scholy. Na pro-
gramu měla „rada“ hledání odpovědí na otázky, 
které položil věřícím Otec arcibiskup. Mimo 

jiné rada navrhla úpravu některých liturgických 
písní, které v jejím podání dostaly nový text:

517
Pozdvihni svou duši, brachu,
zaskoč si do kostela.
Nemusíš už klečet v prachu,
když se blíží neděla.
Vzleť, kde Bůh Tvůj mocný sídlí,
je i ve Tvé světnici.
A vše kryje lásky křídly,
nebuďme už cynici.

523
Ty jsi Pane v každém krámě,
zboží v akci rozdáváš.
Věříme a vyznáváme,
že jsi Bůh a bratr náš.
Ty jsi s otcem v dobrém týmu,
snad i my tak budeme.
Snad i muži zvládnou rýmu,
za to se moc modleme.

Při scénce se bavili nejen diváci, ale i samotní 
aktéři. Po 20. hodině se přítomní začali trousit 
domů. Farní den navštívilo asi 150 farníků ze 
zlechovské a buchlovské farnosti.

Poděkování patří sponzorům, pánům Josefu  
a Václavu Hrabcovým a panu Marku Kovaří-
kovi ze Spytihněvi. Věřící se těší na setkání  
s biskupem Mons. Antonínem Baslerem, kte- 
ré proběhne 25. listopadu. Budou se při něm  
modlit za rodiny a především za děti z farnosti.

Program duchovní obnovy
V sobotu 25. listopadu ve Zlechově probíhala 
duchovní obnova na téma Jak si obhájit 
a udržet víru v rodinách. Akci uskutečnila 
zlechovská farnost ve spolupráci s farností 
Buchlovice.

Organizátoři očekávali asi 50 účastníků. Sešlo 
se jich tu více než sto. Byly to převážně věřící 
z pořádajících farností a okolních obcí. Přijeli 
však i účastníci z Uherskohradišťska a Brodska. 
Dopolední program zahájila v kostele v půl 
desáté modlitba růžence a po ní nový světící 
biskup Mons. Antonín Basler sloužil mši 
svatou. Koncelebroval zlechovský duchovní 

správce Otec Chmelař. Z chrámu Páně se 
účastníci přesunuli do sálu Agro Zlechov. Po 
společném obědě přítomné potěšila svým 
zpěvem buchlovská schola pod vedením 
dirigentky Mgr. Pavly Večeřové. Poté věřící 
vyslechli promluvu Otce biskupa, po níž 
odpovídal na konkrétní dotazy účastníků.  
Věřící nečekaně přijel podpořit i  pan děkan 
Josef Ŕíha.

Pěkná byla svědectví žen, ve kterých ženy 
svědčily o tom, jak Bůh působí v životě jejich 
rodin. Paní Jarmila z Buchlovic hovořila také 
o tom, jak několikrát Bůh vyslyšel její vroucí 
modlitby a prosby. Po krátké přestávce se 
všichni společně pomodlili za své děti a pak 

přešli do kostela, kde proběhla adorace a svá-
tostné požehnání. Oproti plánu setrval Otec 
biskup s věřícími až do konce. Při závěrečném 
loučení vyjádřil spokojenost. Jako poděkování 
si odvezl publikace o Zlechovu, které věnovala 
obec. 

Je potěšující, že sál na pořádání akce zdarma 
pronajal pan Josef Hrabec, který také 
poskytl jako sponzorský dar farnosti sele 
na občerstvení účastníků. Poděkování patří 
všem, kteří svou nezištnou pomocí přispěli  
k této zdárné akci.

Odplať jim to Pán Bůh.

V roce 2018 bude Tříkrálová sbírka koledo-
vání na Uherskohradišťsku rozdělena na tyto 
účely:

• nákup dalších zdravotních pomůcek pro  
domácí hospicovou péči a půjčovnu kom-
penzačních pomůcek,

• přímou pomoc občanům Uherskohra-
dišťska, podporu rodin v krizi (především 
s malými dětmi),

• spolufinancování výstavby Nízkopraho-
vého centra pro osoby bez přístřeší  
v Uherském Hradišti.

Věříme, že i v roce 2018 se nám podaří pod- 
pořit projekty, které pomáhají těm nejpo-
třebnějším.

Tříkrálová sbírka v roce 2018
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Slavnosti vína

Zlechovjané v průvodu Slavností vína v ulicích 
Uherského Hradiště.

Dožínky
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Historický snímek zlechovských dožínek, patrně z roku 1924.

Hodová chasa
V naší obci je zaužívané, že hodová chasa je 
nezodpovědná banda lidí, kteří si jdou na hody  
jen vypít. Nebudeme si nic nalhávat, v některých 
případech tomu tak je, bylo i bude. Hodová 
tradice v naší obci upadá, dříve chodilo 30 párů, 
teď jsme rádi, když seženeme 13, třeba jako na 
letošní hody. To málo co zůstalo + noví hodaři 
vytvořili skvělou partu. Protože je folklór baví, 
připravili si pro vás i další akce v průběhu roku. 
Za podpory obce a dalších důležitých lidí se 
letos konalo Folklorní odpoledne a Dožínky, 
které se v naší obci konaly po 44 letech. Dožínky 
nikdo u nás, co jsme v chase, nezažil a ani naši 
rodiče si tuto tradici v naší obci nepamatují. 

Hody 2017
Proto jsme rádi, že se zapojila spousta lidí, co 
nás s touto tradicí seznámila a pomohla nám 
ji zorganizovat. Víme, že se nám to nepovedlo 
přesně podle minulosti, ale v letošním roce se 
to pokusíme napravit. 

Co se týká příprav hodů a všech ostatních akcí, 
patří velký dík rodičům. Myslím si, že nejde jen  
o hodaře, ale hlavně i o ně. Rodiče jsou ti, 
kteří mají na starosti přípravu krojů na hody, 
vymýšlení kostýmů na dozvuky a ples chasy.

Stárci letošních hodů se své funkce zhostili 
velmi dobře, myslím, že se jim vše vydařilo, tak 
jak si přáli.                                           

A. Gottwaldová

Hodové právo

Z historie hodů

Stárkovská práva měla svůj vývoj. Hodové 
právo jako symbol moci stárka je odvozeno od 
práva rychtářského. Odznak moci se vyvinul 
z hole, ať již to bylo žezlo či různě zdobené 
vojenské hůlky; hůl vždy symbolizovala moc  
a autoritu. Tvar hole mělo i rychtářské právo, 
jež bylo atributem právní moci, znakem 
hodnosti a stavu. Rychtář používal právo při 
jednání, napomínání, k trestání či obraně. 
Původně toto právo propůjčoval chase  
v hodových dnech. Společně s právem jim 
byla předána i rychtářská moc.

Povinností chlapců bylo po dobu držení práva 
udržovat v obci pořádek. Také museli dbát na 

Akce „Dožínky“ se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Pořádána byla ČZS 
Zlechov ve spolupráci s hodovou chasou. V průběhu dne byly k vidění ukázky  

zemědělské techniky Agra Zlechov. V programu vystoupily Bzenecké drmolice, DH 
Nedakoňanka a o večerní zábavu se postarala skupina Cirhóza.
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to, aby jim mládež ze sousední vesnice právo 
neodcizila, jinak by jej museli draze vykoupit.  
I dnes je, kromě organizace hodů, hlavní 
úlohou stárka se o právo řádně starat. Po 
celou dobu jej nesmí předat do rukou nikomu 
cizímu. Na taneční zábavě, kde bývá právo 
vystaveno, pak musí zařídit, aby ho stále 
někdo hlídal před cizími návštěvníky. 

V jednotlivých obcích Uherskohradišťska se 
právo liší velikostí, tvarem i výzdobou.

V průběhu 20. století se traduje v mnoha 
variantách. Základní tvar velkého práva na 
dřevěné zahrocené hůlce, která v průběhu 
doby byla v některých obcích nahrazena 
mečem nebo šavlí, se několik desítek let  
v jednotlivých obcích neměnil. Postupem 
času se přešlo jen ke složitější výzdobě. 
Původní jednoduše vyzdobené právo 
zajišťoval stárek, později přešla tato čestná 
práce na stárku a zkušenější ženy, neboť se 
začal klást důraz na dekorativní stránku.

Zdobení trvalo někdy několik dnů, ba i celý  
týden. Velké právo bychom mohly typolo-
gicky rozdělit do dvou skupin – právo na 
hůlce a právo na šavli. Z tohoto hlediska pak 
pokládáme za mladší verzi ta velká práva, 
která jsou připevněna na šavli. Ve Zlechově 
je méně častý tvar velké panenky. Její okraj 
s volnou spodní částí, je lemován krajkou; 
právo má tradiční jablko na konci šavle. 

Malé právo, tzv. podprávo, bylo v mnoha 
obcích znatelně méně okázalé. Základem je 
ve většině obcí vojenská šavle. Zlechovské 
malé právo vzhledem připomíná stromek, 
stromeček nebo májíček.

V současné době mají přípravu práv na starost 
paní M. Herůdková s M. Mikulovou. Zdobí je 
ve čtvrtek a pátek před hody, poté je v pátek 
navečer chasa vyzvedne a odnese ke starší 
a mladší stárce. V neděli večer, po skončení 
obchůzky po obci, jsou práva odnesena na 
obecní úřad,  kde jsou uložena do příštího 
roku.

Zdroj: Tarcalová, Ludmila:  
Hody s právem na Uherskohradišťsku
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Vánoční jarmark a Mikuláš

Hodové dozvuky – „Cestu kolem světa” si na poslední říjnový víkend naplánovala zlechovská 
chasa. V tomto duchu se nesl celý program, který sklidil opět velký úspěch.  

K tanci a poslechu vyhrávala skupina Prinz.

Letošní Mikuláš ve Zlechově.

Začátkem adventu byl v prostorách OÚ opět připraven 
vánoční jarmark s přehlídkou krásných vánočních 

aranžmá, výrobků ze dřeva, šperků či perníčků.
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Rozveselit a potěšit všechny návštěvníky na Vánoční jarmark přišly děti z mateřské i základ- 
ní školy. Odměnou za skvěle připravené vystoupení jim byl příchod Mikuláše s nadílkou, 
kterou si všichni za krásné vystoupení zasloužili. 

Během mikulášského reje byly připraveny soutěžní hry, pro tvořivé adventní dílničky a na 
zahřátí výborný svařák.



PROSINEC 2017 /2
STRANA 17DĚNÍ V OBCI

Den otevřených dveří – Vinařství Jakubík
Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Pavel Kuka,  
Luboš Kubík a Miroslav Kadlec. Tato pětice  
fotbalových legend se stala v sobotu 
26. července velkým tahákem akce Den 

otevřených dveří Vinařství Jakubík s fot-
balovými hvězdami. V ceně vstupného byl 
vstup, prohlídka vinařství a košt pěti vzorků 
vína. O hudební doprovod se postarala 

kapela Je nás moc. Velkým lákadlem byla 
i bohatá tombola, jejíž hlavní cenou byla 
láhev Sauvignon 2011 (Double Gold Medal 
TERRAVINO 2013 Jerusalem – Israel).

Setkání s důchodci
Závěr roku bývá sice uspěchaný, ale i plný 
očekávání a kouzel. Proto jsme připravili 
„Setkání s důchodci“ v předvánočním čase,  
abychom se na chvíli zastavili a nasáli atmo- 
sféru blížících se Vánoc. ,,Myslím, že se set-
kání vydařilo, dříve se lidé scházeli běžně  
a díky akcím tohoto typu se tato tradice ales- 
poň na chvíli obnovila“, uvedla jedna z orga- 
nizátorek. Prosinec nás přivítal sněhem a och- 
lazením, to však neodradilo naše spolu- 
občany, kteří mají více jak 70 let, zúčastnit se 
akce. Po přivítaní starostou obce vystoupily 
děti ZŠ Zlechov a školní družiny se svým 
pásmem koled. Další částí programu bylo 
promítání filmů z historie obce a přednáška 
na lékařské téma. Na závěr programu zahrála  
k tanci a poslechu DH Nedakoňanka. 

Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale 
také sponzorům, bez kterých by se tato ak-
ce mohla uskutečnit jenom stěží. Děkujeme 
společnosti AGRO Zlechov a jeho předsedovi 
panu Hrabcovi, Svazku obcí Čistý Zlechovský 
potok, panu Psotkovi, Mysliveckému sdružení 
Vlčí důl, firmě Nobility Solar Projects a. s., pa- 
ní ředitelce, členkám SPOZ, zaměstnancům OÚ, 
ZŠ a MŠ, panu Klofáčovi, panu Vargovi, panu 
Ryškovi a všem ostatním, kteří se na této akci 
spolupodíleli.
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,,Bylo to pěkné a příjemné. Moc se nám to lí- 
bilo a budeme rádi, když se taková akce bude  
v budoucnu opakovat,” shrnula jedna z náv-
štěvnic – paní Martínková.

Dopis: 

Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu 
ve Zlechově za uskutečnění ,,Setkání s dů-
chodci”, které proběhlo v sobotu 2. prosince 
t. r. v sále AGRO Zlechov.

Dík patří také p. R. Klofáčovi za promítání 
historických videí a fotografií ze života obce, 
někteří z nás se tam poznali. Jen je škoda, že 
neexistuje více dokumentů.

Děkujeme také za vystoupení dětí ze ZŠ 
Zlechov, zejména paní ředitelce Poláškové za 
nacvičení celého vystoupení.

Přednáška MUDr. Vargy byla zajímavá, jen 
chybělo správné ozvučení sálu, místy nebylo 
rozumět tomu, co říkal.

Setkání bylo zakončeno DH Nedakoňanka, 
která svým vystoupením naladila některé ke 
zpěvu a některé osmdesátníky i k tanci, ti pak 
tančili jako za mlada.

Ještě jednou děkujeme všem a už se těšíme na 
příští setkání.

Za spokojené důchodce  
Antonín Kočenda a Václav Borýsek

Ohlasy účastníků

VÝZVA
Nejen v návaznosti na tuto 

akci, prosí obecní úřad 
občany o pomoc a uvítá 

jakékoliv staré fotografie 
nebo videozáznamy či 

historické nářadí a věci, které 
by mohly sloužit k archivaci.

Děkujeme.

Informace z knihovny
Tak jako podzim přináší změny v přírodě, 
tak se začal postupně měnit i prostor naší 
knihovny. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 
téměř 400 knih, které budou postupně 
nahrazovány novými tituly. Na doporučení 
knihovny v Uherském Hradišti byly všechny 
knihy pro dospělé sjednoceny v rámci 
jednoho sektoru. Pro jednodušší orientaci 
čtenářů v našem fondu jsou nyní tyto knihy 
postupně označovány symboly – detektivka, 
historický román aj. – každý si tak bude moci 

vybrat knihu dle přání rychleji a přehledněji.
Regály s knihami pro děti a mládež byly 
přestavěny, a tak vznikl v knihovně větší prostor 
pro besedy i promítání. První seznámení 
s novým uspořádáním knihovny si mohli 
naši čtenáři vyzkoušet již při mikulášských 
dílničkách. Přijďte se na proměnu knihovny 
podívat sami. Otevřeno je vždy ve středu od 
15.00 do 17.00 hodin.

P. Zemancová
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Fotosoutěž
Poznáte místo na fotografii?

Abychom upozornili na krásná nebo jinak zajímavá místa v naší 
obci, rozhodli jsme se uveřejnit snímek konkrétního místa ve 
zpravodaji. 

Pokud budete znát správnou odpověď s uvedením, kde se 
místo nachází, pošlete nám ji nejpozději do 31. května 2018 na 
adresu zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste na obecní úřad. 
Nezapomeňte uvést svoje jméno a adresu. 

Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží 
hodnotnou cenu. 

Na uvedenou adresu je možné také posílat svoje tipy a fotografie 
pro uveřejnění v příštím čísle zpravodaje. Děkujeme.

redakce
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Vojta – naše naděje
Nedávno jsem otevřela starší vydání našeho 
regionálního časopisu Okno do kraje a byla 
jsem příjemně překvapena. Přečetla jsem 
si, že náš bývalý žák a dnes už šestnáctiletý 
student Vojta Hurdes, získal minulý rok na 
Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže 
České republiky krásnou stříbrnou medaili 
v rychlobruslení. Protože mě to potěšilo a ry-
chlobruslení není určitě obvyklým sportem  
v našich končinách, rozhodla jsem se zjistit více 
a Vojtu jsem požádala o rozhovor:

Ahoj Vojto,

i když už je to nějaký čas, tak bych ti chtěla 
ještě jednou pogratulovat k tomuto úspěchu 
a jsem zvědavá, jak to na těch hrách tenkrát 
probíhalo? Kolik tam bylo účastníků?

Dobrý den, děkuji za gratulaci. Na olympiádu 
jsem se dostal skrze hokej, skoro žádný kraj 
totiž nemá své rychlobruslařské družstvo, tudíž 
byli nominovaní hokejisté vždy z příslušného 
kraje. Z každého týmu byli vybráni nejrychlejší 
hokejisté a ti byli posláni do Zlína. Tam se 
sjelo ze zlínského kraje kolem 30 závodníků. 
Závodili jsme na 100 m a 500 m. Na stovce 
jsem dojel 1. a na pětistovce 2. Z každého kraje 
pak šli 2 závodníci na olympiádu. Celkem se 
tedy na olympiádě sjelo 28 “rychlobruslařů”  
z celé ČR. Zajímavostí je, že jsme samozřejmě 
nezávodili na rychlobruslařských bruslích, ale 
na “kanadách”. Na olympiádě dětí a mládeže 
atmosféra jedním slovem vřela. Město vypadalo 
jako pravá olympijská vesnička. Každý kraj 
dostal v dané barvě čepice, bundy, takže na 
první pohled šlo poznat, koho reprezentujeme.

Také jsem se dočetla, že vaše výprava ze 
zlínského kraje čítala 72 sportovců. Nejlepší 
sportovce pak přijal krajský hejtman pan 
Mišák, jaké to bylo setkání a kde? 

Přijetí a celková atmosféra v Baťově mra-
kodrapu “21” byla opravdu nezapomenutel-
ná a asi nikdy jsem o něčem takovém nesnil.

Co se od té doby událo?

Od té doby se toho událo opravdu hodně, 
ani nevím, kde začít. Za rok a půl jsem se 
dostal do české reprezentace, ve které trénuji 
v týmu např. s Martinou Sáblíkovou, Nikol 
Zdráhalovou apod. NowiS Team je pro mě 
nyní druhým domovem a domů se někdy 
nedostanu i pět týdnů. Takže jsem tady v ČR 
skoro jako na návštěvě.

Jak a kde vůbec rychlobruslení trénuješ?  
A kdo tě trénuje?

Vzhledem k tomu, že Česká republika stále 
nemá svůj rychlobruslařský ovál, což je docela 
smutné, vzhledem k tomu, kolikatinásobnou 
olympijskou vítězkou se pyšní, musíme 
na tréninky jezdit do zahraničí – Německo 
(Erfurt, Inzell, Berlín), Itálie (Collalbo), Polsko 
(Zakopané). Mými trenéry jsou Petr Novák  
a Pavel Kulma.

Jak ses k tomuto sportu dostal? A proč 
právě rychlobruslení? Dělal jsi ještě nějaký 
jiný sport?

Rychlobruslení mě na olympiádě tak nadchlo, 
že jsem nemluvil o ničem jiném. Taťka ale 
chtěl, abych i nadále hrál hokej. Do toho se 
však vložila má sestra, která začala pátrat po 
možnostech v ČR. Nakonec se jí podařilo najít 

trenéra v Brně, od kterého jsem se dostal do 
Hodonína a nakonec do samotného NowiS 
Teamu. Rodiče mě po úvodním odrazování 
nyní podporují na 120 % a bez nich bych 
rozhodně nebyl tam, kde jsem. V dětství jsem 
hrál fotbal, volejbal a hokej, ze kterého se 
vyvinulo rychlobruslení.

Kdy a kde poprvé jsi stál na bruslích?

Asi v šesti letech na Smraďavce.

Byla letos nějaká letní příprava? A máš 
nějaký speciální jídelníček?

Letní příprava byla a ještě je hodně fyzicky  
i psychicky náročná, očekávají se ode mě 
nemalé výsledky a za každý „odfláknutý“ 
trénink následují kruté řeči od trenérů. Nej- 
častěji trénujeme v italském městě Collalbu, 
od června jsem tam byl již šestkrát. Každé ráno 
po rozcvičce sedneme na kolo a vyrazíme  
z města Collalbo 1156 m n. m. na horu Rittner 
Horn 2260 m n. m. Tady si každý sáhne na 
dno svých sil, musíme ho zdolat do hodiny, 
převýšení je 24 % a můj nejlepší čas zatím  
52,5 minut. Dále pak následuje trénink 
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na inline bruslích a nejrůznější pohybová 
průprava. Pár soustředění bylo i v Novém 
Městě na Moravě. Stravovací plán mám od 
Leoše Marka.

Na co se nejvíce v tréninku zaměřuješ? Co je 
pro tebe nejdůležitější?

Všechny tréninky jsou nejvíce zaměřené 
na výbušnost a sílu v nohách. To je jedním 
z důvodů, proč jezdíme každý den prudké 
stoupání na kole.

Jaké plány máš na letošní zimní sezonu? 
Co tě čeká?

Zimní sezóna bude stejně náročná jako letní, 
navíc musím zvládat i školu. Čeká se ode mě 
splnění limitu na mistrovství Evropy juniorů. 
V říjnu první závody v Erfurtu a tam se ukáže, 
jak poctivě jsem přes léto trénoval.

Máš nějaký sportovní sen?

No tak nemalý sen je, dostat se jednou na 
olympiádu, ale k olympiádě je opravdu cesta 

dlouhá a nelehká. Každopádně by to bylo 
super.

Jak nejraději relaxuješ?

Nejraději relaxuji tak, že si lehnu na záda, 
pokrčím kolena, nasadím sluchátka a ales-
poň na 15 minut vypnu. Pokud mluvíme  
o dlouhodobé relaxaci, tak tou je procházka 
kdekoli v horách.

Stíháš se věnovat ještě něčemu jinému?

Nemám čas vůbec na nic, když jsem zrovna 
doma, doháním ve škole vše, co jsem 
zameškal. Pokud se najde volná chvilinka, rád 
ji trávím se svým psem a kocourem. Ale ani na 
ně skoro čas nemám, přes prázdniny jsem byl 
doma jeden týden.

Vím, že jsi již ukončil Sportovní školu  
v Uherském Hradišti, na jaké škole pokra-
čuješ dál?

Po „sportovce“ jsem šel na průmyslovku, kde 
jsem úspěšně zvládl první ročník. Ale protože 
byl problém s individuálním plánem, skrze 
odborné předměty, byl jsem nucen přejít na 
jinou školu. Momentálně studuji na Gymnáziu 
ve Starém Městě.

A co se ti vybaví z naší školy, máš nějakou 
vzpomínku, když jsi ještě chodil na 
Základní školu do Zlechova? Co se ti líbilo?

Hned se mi vybavila útulnost, je to nejhezčí 
základní škola, na které jsem kdy byl. Učitelé 
byli hodní, zkrátka ideální prostředí pro první 
stupeň. Vzpomínám si, jak jste nám hrávala 
moc hezky na kytaru.

Tak to mě těší. Děkuji za Tvůj čas, přeji 
další krásné sportovní úspěchy a hodně 
medailí!

Tvoje bývalá paní učitelka  
Mgr. Gabriela Marková

Navrhněte sami osobnost obce...

Výzva: Máte výhrady k tomu, jaké osobnosti 
jsme vybrali, nebo znáte člověka, o kterém si 
myslíte, že by neměl ve zpravodaji chybět? 

Napište nám! Jsme otevřeni každému názoru 
a uvítáme jakékoliv zajímavé podněty.



PROSINEC 2017 /2
STRANA 22 SPOLKY

Kynogický klub
V roce 2017 uspořádal Kynologický klub ve  
Zlechově několik, již tradičních akcí.  Na pod- 
zim byla opékáním špekáčků ukončena 
sezóna Psí školky, která se vždy těší velké 
oblibě. Zdárně proběhly i říjnové Zkoušky 
podle Mezinárodního a Národního zku-
šebního řádu, kterých se účastní nejen 
členové klubu, ale i ostatní kynologové  
z okolí. Nesmíme zapomenout ani na předešlé 
akce, které se rovněž vydařily, patří mezi ně 
především Trojzkoušky agility, květnová 
Výstava Německých ovčáků se zadáním 
titulu CAC a Den dětí. Nejen pro členy klubu, 
ale i pro veřejnost je letos ještě naplánován 
tradiční Štěpánský pochod 26.12. (mít s sebou 
psa není podmínkou), akce začíná v 8 hod.
ráno v areálu klubu. Poté se pokračuje pěšky 
na Velehrad a zpět. Pochod je ukončen opět 
v areálu klubu, kde je pro ty, kteří se předem 
nahlásí, připraveno pohoštění v podobě 
vepřového ovaru. Pořádání akcí by nebylo 
možné bez aktivního zapojení členů klubu. 
V současné době má klub 110 právoplatných 
členů, kteří pocházejí nejen ze Zlechova, ale  
z celého uherskohradišťka a brodska.

Tento rok ale nebyl jen o pořádání akcí, ale 
také o budování. Kvůli dřevomorce jsme byli 
nuceni zlikvidovat podlahu v klubovně. Byla 
udělána betonáž a položena dlažba. Revizí, 
která v klubovně proběhla už neprošel stávající 
komín od kamen, takže jsme vybudovali 
nový a zakoupili i nová krbová kamna. 
Práce byly provedeny částečně svépomocí, 
za což bych chtěl poděkovat členům, kteří 
se na nich podíleli, přesto, že jsme měli 
velmi náročnou sezónu, jak po výstavní, tak 
výcvikové stránce. Klubovna byla nakonec 
řádně zkolaudována, zapsána na katastru  
a bylo nám přiděleno číslo popisné. Také jsme 
pyšní na zastřešenou pergolu, kterou se nám 
podařilo dokončit, včetně jejího osvětlení.  
V případě nepříznivého počasí nám tak 
vzniklo další zázemí. Na výše uvedené práce 
bylo proinvestováno bezmála sto tisíc korun.

V příštím roce plánujeme položení chodníku 
od přístupové cesty směrem ke klubovně 

Zasloužilí členové kynologického klubu.

Práce na nové podlaze klubovny.
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a zakoupení dvou venkovních plynových 
ohřívačů. V současné době také ladíme  
s Obecním úřadem ve Zlechově a projektanty 
detaily k novému osvětlení areálu klubu  
a přilehlého hřiště směrem k rybníku. Na tu- 
to akci jsme požádali obec o dotaci, přičemž 
se na ní budeme finančně podílet i my.

Novou sezónu roku 2018 zahájíme opět Psí 
školkou, dále pak na jaře zkouškami agilit  
a Zkouškami podle Mezinárodního zku-
šeního řádu BH a národního zkušebního 
řádu ZZO a ZZO1. V květnu nás čeká Výstava 
německých ovčáků. Následovat bude Dětský 
den a další závody agilit.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat 
za celoroční práci všem členům klubu, 
sponzorům a Obecnímu úřadu ve Zlechově 
za podporu a popřát občanům Zlechova 
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2018.

Lubomír Obdržálek Pomocníků při opravě podlahy klubovny bylo skutečně hodně. 

Štěpánský pochod se vždy těší velké oblibě. Výstava německých ovčáků.

Agility 2017
Jako každý rok se členové Agility Zlechov 
připravovali na Zlechovském cvičáku ať už na 
regionální, republikové a mezinárodní závody. 
Zimní příprava probíhala v hale v Napajedlích. 
Tréninky probíhaly na pravidelných časech 
vedených zkušenými trenéry, doplněných  
o celodenní intenzivní tréninky pod vedením 
trenérů z celé České Republiky z nichž někteří 
jsou úspěšnými reprezentanty.

I letošní rok přinesl spoustu úspěchů z nichž  
mezi ty největší opět patřily účasti na 
Mistrovství Evropy juniorů v Lucemburs-
ku, jak mezi závodníky, tak i v realizačním 
týmu reprezentace České Republiky.

Další činností byl kurz agility pro začáteč-
níky, z nichž ti nejlepší se začleňují mezi 
stávající členy.

I v letošním roce došlo k obnově části pře- 
kážek, bez kterých se naše tréninky neo-
bejdou.

Magdalena Bradáčová a Sia na Mistrovství Evropy 2017.
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TOM kamzík
V letošním roce celkově stoupá zájem dětí  
o aktivity typu turistiky, skautu a dalších aktivit 
podporovaných Radou dětí a mládeže. Pro- 
to jsem ráda, že i my ve Zlechově udržujeme  
25člennou základnu dětí ve věku od 5 do 13 let.  
Tímto bych chtěla poděkovat rodičům a dě-
tem za důvěru.

Letošní rok jsme opět několikrát pobývali 
na Vosím hnízdě na Smraďavce, kde jsme 
vyčistili studánku, posbírali odpadky a uklidili 
zasypané schody na louku pod Vagónem. 
Samozřejmě jsme si vždy uvařili výtečný 
guláš a nikdy nechyběla stezka odvahy.

Nechyběly ani pěší výlety po okolí. Nej-
vydařenější byla výprava na Velehrad, kde 
jsme navštívili výstavu terarijních zvířat.

Nezapomenutelný zážitek máme z celoden-
ního výletu do Ostravy. Už na nádraží nás 
čekal první šok a to 54 účastníků výletu! 
Prohlídku jsme začali ve Světě miniatur na 
Černé louce a pokračovali do Sklepa strašidel 
a dále do Zoo. Ten den byla v zoologické 
zahradě akce zdravotní pojišťovny, což jsme 
nevěděli, takže zahrada praskala ve švech! 
Dětem se líbil doprovodný program, ale už 
méně jsme byli nadšeni z dvouhodinového 
zpoždění vlaku!

Další velmi podařený výlet byl do Pevnosti 
poznání v Olomouci. Je to interaktivní 
muzeum vědy pro všechny generace, které 
se nachází v historické budově, která v době 
Marie Terezie sloužila jako dělostřelecký 
sklad. Skládá se ze čtyř expozic a provázejí zde 
nadšení animátoři. Program jsme zakončili 
v digitálním planetáriu. Určitě se sem znovu 
vrátíme.

Poslední výlet, na který jsme se vydali, bylo 
Brno. Konkrétně zábavný vědecký park VIDA 
na brněnském výstavišti. Na ploše 5000 m2 
se nachází 170 interaktivních předmětů. 
Součástí je i Divadlo vědy. Bylo to super!

Další výlety, už pravidelné, byly do Zoo Olo- 
mouc a Zoo Zlín. Už jsme tu byli snad v kaž-
dém ročním období a pořád nás to baví!

Nakonec nemůžu nevzpomenout na letní 
tábor na Apollu. Letos se obzvlášť vydařil  
i s počasím. V Lednici byly k vidění pískové 
sochy s tématikou Afrika. Prošli jsme celý 
lednický areál, včetně Minaretu. Obdivovali 
jsme zámek ve Valticích, kde jsme oblékly 
i dobové kostýmy a prohlédli si i mučírnu! 
Líbilo se nám koupaliště v Břeclavi, kde byl 
úžasný tobogán a výborné minikoblížky!  
I letos jsme si vyrobily táborová trička, vaky, 
náramky a spoustu dalších maličkostí. Jelikož 
nám bylo velké horko, tak jsme na závěr 
tábora uspořádali vodní balónkovou bitvu!

Děkuji rodičům a dětem za účast na orga- 
nizovaných výletech a Obecnímu zastupi-
telstvu a panu starostovi za podporu v čin- 
nosti turistického oddílu.

Eva Rosůlková
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Myslivecké sdružení Vlčí důl 

Poslední leč Vedení spolku s tombolou

SK Zlechov 
Hodnocení podzimní sezóny 2017

Fotbalové mužstvo – účastník 1B třídy zahájilo 
přípravu na ročník 2017/18 dne 4. července  
s novým trenérem Pavlem Nožičkou, novým 
vedoucím mužstva Františkem Ryškou a v prů- 
běhu sezóny také s novým sekretářem 
mužstva Petrem Štanglem. Do přípravy se 
zapojilo 11 hráčů + dva brankáři. Po skončení 
jarní sezóny ukončili svou aktivní dráhu hráči: 
Pavel Zajíc, Jaroslav Kedra, dále odešli Martin 
Kalmus, Tomáš Oslzla. A pro zranění nemohli 
hráči: Vaněk Tomáš, Balíček Martin absolvovat 
přípravu a taktéž mistrovská utkání podzimní 
části. Proto prvořadým úkolem bylo doplnění 
kádru mužstva. Přišli dva noví hráči Jegla Matěj 
a Omelka Jiří. Dále obnovili hráčskou dráhu 
Urbanec Michal a Oslzla Lukáš. Bohužel se nám 
nepodařilo zaplnit pozici středního obránce, 
po odchodu dlouholetého pilíře obrany Pavla 
Zajíce. A to se ukázalo jako největší problém 
podzimní části mistrovských utkání. Proto 
výsledky po 13. kole jsou: 13. místo – 10 bodů 
– skóre 20:36, 3 vítězství – 1 remíza – 9 proher 
Nejlepší střelci: Omelka Jiří, Vaněk Hynek –  
5 gólů Mužstvo hrávalo ve složení – Vendel 
Jiří, Spurný Aleš, Kotek Jakub, Mikula Radovan, 
Golián Igor, Tománek Michal, Jegla Matěj, 
Urbanec Michal, Oslzla Lukáš, Vaněk Hynek, 
Štangl Petr, Velcr Miroslav, Omelka Jiří, Zajíc 
Pavel (2 zápasy), Malina Adam, Bednařík Jakub, 
Goliáš Petr, Šnajdar Roman, Nemůžeme být 
spokojeni s umístěním a taktéž s domácími 
výsledky, hlavně defenzivní činnost byla hodně 
špatná. Mužstvo se za pochodu přetváří, jeho 
kádr je hodně mladý a v některých fázích 
hry nezkušený. Mužstvo ukázalo, že taky má 
na lepší výsledky, potřebuje především čas  
a zimní přípravu. Doufám, že se pak výsledkově 
zvedne a bude hrát o lepší místa tabulky. Ještě 
mi dovolte, abych poděkoval všem hráčům, 
fanouškům a divákům za spolupráci a popřál 
Vám klidné svátky vánoční a do nového roku 
2018 hodně zdraví a štěstí.

Pavel Nožička, trenér
Setkání vedení jednotlivých mužstev v rámci přípravného zápasu –  

SC Hohenruppersdorf – SK Zlechov.
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Tabulky soutěže – Muži 1. B třída, skupina C, ročník 2017

Tabulka celková
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1. Šumice 13 13 0 0 32:11 37 2 0
2. Tlumačov 13 10 0 3 24:14 29 3 2
3. Kunovice 13 9 0 4 41:12 28 0 1
4. Havřice 13 9 0 4 34:27 24 3 0
5. Morkovice B 13 6 0 7 37:32 20 0 2
6. Nedakonice 13 6 0 7 39:29 19 0 1
7. Ludkovice 13 6 0 7 23:20 19 0 1
8. Staré Město 13 7 0 6 21:30 19 3 1
9. 1.FC Slovácko B 13 5 0 8 26:28 16 1 2

10. Újezdec 13 5 0 8 30:28 15 0 0
11. Drslavice 13 5 0 8 21:33 15 1 1
12. Březolupy 13 4 0 9 14:42 12 0 0
13. Zlechov 13 3 0 10 20:36 10 0 1
14. Zborovice 13 3 0 10 13:33 10 1 2

Tabulka venku
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1. Šumice 7 7 0 0 14:3 20 1 0
2. Tlumačov 6 4 0 2 11:6 13 1 2
3. Kunovice 7 4 0 3 17:9 12 0 0
4. Ludkovice 7 3 0 4 13:13 10 0 1
5. 1.FC Slovácko B 6 3 0 3 11:12 9 1 1
6. Havřice 6 3 0 3 19:19 8 1 0
7. Nedakonice 7 2 0 5 16:16 7 0 1
8. Drslavice 7 2 0 5 11:23 7 0 1
9. Újezdec 6 2 0 4 13:14 6 0 0

10. Staré Město 6 2 0 4 5:18 6 0 0
11. Morkovice B 7 1 0 6 11:24 5 0 2
12. Zlechov 6 1 0 5 8:13 4 0 1
13. Zborovice 7 1 0 6 5:27 2 1 0
14. Březolupy 6 0 0 6 4:20 0 0 0

Tabulka doma
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1. Šumice 6 5 0 0 18:8 17 1 0
2. Kunovice 6 5 0 1 24:3 16 0 1
3. Havřice 7 4 0 1 15:8 16 2 0
4. Tlumačov 7 4 0 1 13:8 16 2 0
5. Morkovice B 6 5 0 1 26:8 15 0 0
6. Staré Město 7 2 0 2 16:12 13 3 1
7. Nedakonice 6 4 0 2 23:13 12 0 0
8. Březolupy 7 4 0 3 10:22 12 0 0
9. Újezdec 7 3 0 4 17:14 9 0 0

10. Ludkovice 6 3 0 3 10:7 9 0 0
11. Zborovice 6 2 0 4 8:6 8 0 2
12. Drslavice 6 2 0 3 10:10 8 1 0
13. 1.FC Slovácko B 7 2 0 5 15:16 7 0 1
14. Zlechov 7 2 0 5 12:23 6 0 0
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Zlechovští ochotníci 
Z pamětí současně žijících občanů Zlechova 
lze říct, že u nás existoval divadelní ochot- 
nický soubor mezi první a druhou světovou 
válkou. Z osob, které pro divadlo žili lze 
jmenovat místního obchodníka pana 
Jaroslava Žáka a pana Štěpána Náplavu, otce 
Mudr Heleny Macenauerové. Co se hrálo, 
to je dnes těžké vypátrat. Dle slov nejstarší 
dosud žijící pamětnice paní Marie Rosůlkové-
Janíkové (ročník 1921) se hrálo s velkou chutí 
a sranda byla jak při nácvicích i při veřejných 
vystoupeních. Jezdilo se i po okolních vesni-
cích a to s velkým ohlasem a úspěchem. Do 
souboru se postupně zapojili i další mladí 
lidé. Josef Soška (otec paní Ludmily Čučové), 
Antonín Fryšták ročník 1924 – řečený Tonda 
Fuč pozdější ředitel školy v Uherském Hradišti, 
Metoděj Křiva a další. Z něžného pokolení paní 
Josefa Lesová-Dudešková (ročník 1924) Helena 
Kopečná, Marie Rosůlková-Janíková a jiní. 
Hrálo se a nacvičovalo na obecní hospodě, za 
šatny jim sloužily místnosti starého obecního 
úřadu. Divadelní rekvizity si půjčovali jednak  
z divadla v Uherském Hradišti, tak i od okolních 
divadelních souborů. Činnost souboru v tomto 
obsazení ukončila „Heidricháda“, kdy byl vydán 
zákaz jakékoliv spolkové činnosti. Dále pak 
ročník 1924 byl totálně nasazený do na práce 
do Německa a to postihlo i členy souboru.

Paní Josefa Lesová-Dudešková (ročník 1924)  
vzpomíná: Ze Zlechova, co si tak vzpomínám, 
byli totálně nasazeni Josef Duda, Antonín 
Fryšták, Perničková Jiřina, Filoména Kedro-
ňová a další. Já jsem byla nasazená do 
továrny vyrábějící součásti pro letadla. Práce 
a podmínky si dnes lidé jen stěží můžou 
představit. Doma jsem byla zvyklá na těžkou 
práci. Maminka si během I. světové války vzala 
vdovce se dvěma dětmi a pak jsme ještě byli tři. 
Museli jsme všichni doma přiložit ruce k dílu, 
ale v Německu byly podmínky hrozné. Vydržela 
jsem to půl roku a společně skupinou lidí  
z Prahy jsme utekli zpět. Půl roku jsem se  
doma skrývala a pak už přišlo osvobození.

Po válce divadelní soubor pokračoval v čin-
nosti už horní hospodě u Maňásků. Během 
války tu Berousci měli filmovém představení 
Maskovaná milenka, začalo zde hořet, ale vše 
se dalo rychle do pořádku. Pro divadlo zde 
bylo jeviště a lepší herecké zázemí. Do souboru 
přišli Danuše Komárková, Eliška Grebeňová-
Juhásová představitelka nezapomenutelné 
kněžny v Jiráskově Lucerně a Alois Gajdůšek. 
Ten, se svou harmonikou obohatil vystoupení 
o hudební složku. Vedení souboru převzal 
Metoděj Křiva. Vybíral hry, zajišťoval kostýmy  
a byl hnací silou souboru.

V padesátých letech byl soubor na nejvyšším 
vrcholu zásluhou nových členů souboru  
a vedení souboru se ujal Vladimír Herůdek.

Z kroniky pana Antonína Klofáče narozen 
1923, který toto období popisuje ve své 
kronice, vybírám: Soubor měl název „Divadelní 
kroužek při osvětové besedě.“

Měl velice dobré obsazení, velice schopní 
členové a členky, a dokázali jsme nacvičit 
velice populární hry, které uvedu. Tyto hry 
se uskutečnily od roku 1947 do roku 1962. 
Uvádím následující hry, které jsme odehráli 
v pohostinství v sále nynějšího hostince. 
Když tyto řádky píši, tak to tam všechno 
vypadá jinak. Také zařízení jako kulisy, opona, 
nápovědna – nemám přehled, co všechno  
z toho ještě zůstalo.

Uvedu divadelní hry, které jsme naší veřejnosti 
předvedli.

Lidový Král 
Děj za vlády českého krále Václava IV.

Obsazení:

Král Václav – Vladimír Herůdek

Manželka Ludmila – Dana Komárková

Lazebnice – Františka Kutálková

Ostatní účinkující – Antonín Klofáč, Alois 
Holásek, Antonín Vávra, Josef Trnčák, Alois 
Gottwald, Eliška Grebeňová, Anežka Oslzlová, 
Antonie Gajdůšková, Jan Rýznar, František 
Bartošík

Paličova dcera 
Drama
Obsazení:

Alois Holásek, Jarmila Hanáková, Alois Fryšták, 
Antonín Klofáč, Božena Kořínková, Jan Rýznar, 
Otylie Kapitánová, děvčata Jiřina a Marie 
Jurčíkovi, Josef Trnčák, Františka Kutálková, 
Jaroslav Tománek, Alois Gajdůšek, Vladimír 
Herůdek

Další divadelní hry, které jsme odehráli:

Záběry ze hry Lidový Král

Zlechovští ochotníci na záběrech z divadelní 
hry Paličova dcera

Jakub Oberva (rok 1958) 
Drama
Bylo to drama o pěti dějstvích. Tuto hru 
režíroval Vladimír Herůdek. Děj se pojednává 
na velkém statku v okolí Ostravy, kde je neo-
mezený pán Jakub Oberva. V tomto případě 
se z čeledína stal hospodář, který se po smrti 
hospodáře oženil s vdovou o 30 let starší a tak 
se stal neomezeným pánem. Stal se Burmistrem 
v obci a tak se všechno točilo okolo něho. 
Měl jsem velice náročnou úlohu, měli jsme 
šest představení. Měl jsem 212 otázek a něk-
terá otázka měla i 12 řádků.  Tato hra měla 
velký úspěch a byla odehrána na jevištích  
v těchto obcích: Zlechov – 2x, Traplice – 1x, 
Nedakonice – 1x, Buchlovice – 1x, Břestek – 1x.
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V tomto dramatu účinkovali tito členové 
kroužku:

Jakub Oberva – Antonín Klofáč

Obervova manželka - Antonie Gajdůšková

Obervova druhá manželka – Františka Gabri- 
elová, rodné jméno Horáková; Jarka Hanáko-
vá – Dvořáková,

Děvčata na statku – Ludmila Smělíková, Lud-
mila Dudešková-Fusková, Marie Hanáková

Sousedi a zástupci – Jan Rýznar, Alois Gajdů-
šek, František Bartošík, Alois Gottwald, Alois 
Fryšták

Švagr Jakuba Obervi – Jaroslav Tománek

Soudce – Alois Holásek

Ženský zákon
Drama

Ženský zákon byla divadelní hra z vesnické-
ho prostředí. Pojednávala o dvou rodinách 
a jejich mladých dospívajících lidech. Byli to 
Anička a Michal.

Obsazení:

Anička – Eliška Grebeňová

Miško – Antonín Klofáč

Ostatní obsazení – Anežka Oslzlová, Ludmila 
Bartošíková, Otylie Kapitánová, Ludmila 
Dudešková, Jarka Hanáková, Alois Holásek, 
František Bartošík

Režie – Jaroslav Tománek

Doprovázela hudba pana Perničky v této 
sestavě – Antonín Pernička, Alois Gajdůšek, 
František Jiřičný, Josef Fiala

Na letním bytě
Veselohra
Veselohra o třech jednáních, která pojed- 
nává o skupince lidí, kteří tráví svoji dovolenou 
v jednom rekreačním hotelu a prožívají veselé 
scénky a zdárně a společensky si užívají svoji 
dovolenou. Na této hře účinkovalo 12 členů 
souboru, z toho 6 žen a 6 mužů.

Jmenný seznam žen – Otylie Kapitánová, 
Jarka Hanáková, Františka Kutálková, Antonie 
Gajdůšková, Anežka Oslzlová, Ludmila Barto-
šíková

Jmenný seznam mužů – Vladimír Herůdek, 
Alois Gajdůšek, Oto Burda, Alois Fryšták, Jo- 
sef Trnčák, Antonín Klofáč

Režie – Jaroslav Tománek

Poslední muž
Veselohra
Veselohra sestávající ze tří jednáních, pojed-
návající  o šestičlenné rodině. Otec se jmenuje 
Kohout, manželka, dvě dcery Zdenka, dvě 
přítelkyně a jeden syn.

Záběry ze hry Jakub Oberva

Zlechovští ochotníci, hra Ženský zákon

Veselohra Na letním bytě

Seznam osob, které účinkovaly ve hře Poslední 
muž:

Kohoutova rodina:

Otec – Alois Holásek

Matka – Františka Horáková

Dcery a přítelkyně – Zdenka, Antonie Gajdůš-
ková, Ludmila Bartošíková, Dana Bětíková 
(Slezáková), Ludmila Krejčová, Marie Hanáková

Syn Jaroslav – Alois Fryšták

Režie – Vladimír Herůdek

Herecké obsazení veselohry Poslední muž

Společný byt
Veselohra
Veselohra o třech jednáních. V ději se jedná 
o skupině lidí, kteří se dohodli při nedostatku 
bytů, že budou bydlet společně v jednom 
bytě. Tito lidé jsou nezávislí na sobě, a proto 
vzniknou určité problémy. Tyto problémy jsou 
komického řádu, veselé i vážné, a proto tato 
veselohra měla velice dobrý ohlas u diváků.

Účinkující:

Otylie Kapitánová, Františka Horáková, Jarka 
Hanáková, Ludmila Smělíková, Alois Holásek, 
Jan Rýznar, Jaroslav Tománek, Alois Gottwald, 
Antonín Klofáč, Alois Fryšták, Pavlík

Režie – Vladislav Herůdek

Veselohra Společný byt
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Do této kroniky jsem také zapsal moji kulturní 
činnost v divadelním kroužku při Osvětové 
besedě ve Zlechově. Bylo to pro nás velmi 
náročné, protože já jsem chodil na turnusovou 
službu a zkoušky se konali podle mojí služby. 
Za měsíc jsem měl 19 až 21 směn a zkouška 
byla vždycky po mojí denní – až 8 hod večer  
a když jsem byl po noční službě, tak zkouška 
byla v 6 hodin večer a dalo se toho víc 
přezkoušet. Všichni jsme spolehlivě na zkoušky 
chodili a neměli jsme mezi sebou žádné nedo-
rozumění. Toliko pan Antonín Klofáč.

Soubor nastudoval hry, ke kterým jsou k dis-
pozici jen fotografie.

Maryša (rok 1960)

... a Mirandolína (pravděpodobně 
nastudovaná v roce 1958)

Naši furianti (uvedeni v roce 1958)Její pastorkyňa 

Ze vzpomínek na ochotnické divadlo...

Paní Marie Herůdková (ročník 1930) na toto 
období vzpomíná.

U nás dole v domě jsme měli jednu místnost, 
která nám sloužila pro rekvizity a kde se soubor 
ustrojoval. Zde byla uskladněná sametová 
opona, kterou obsluhovali naši kluci Laďa  
s Karlem. Místa tu moc nebylo, ale vešli jsme 
se tam všichni. Do této doby se může zařadit 
i krátká divadelní dráha Klimenta Taťáka. Ten 
měl při jednom divadelním kuse jen jednu 
větu. Prohlásil, že hruška je rodu ženského, 
protože se na ní leze. Po hře křesťansky 
založená matka Josefa Taťáková mu ručně 
vysvětlila její názor na jeho roli, čímž ukončila 
jeho slibně se rozvíjející hereckou kariéru.

Paní Dana Slezáková-Bětíková s úsměvem 
doplnila. Začala jsem hrát jako mladá holka  
a moc mně to bavilo. Bylo mně tenkrát 
patnáct a některým věcem jsem se s chutí 
zasmála. Hlavního milovníka spoza kulis 
kontrolovala mírně žárlivá manželka. Té dělal 
naschvály osvětlovač Mira Kočenda tím, že 
při zkoušce s milostným nádechem vypnul 
světla, což se jí nelíbilo a Lojza Gottwald si z ní  
i jejího manžela dělal srandu.

S nástupem televize pak došlo k útlumu 
činnosti a poslední hra souboru O čertovi 
Belínkovi byla odehrána v šedesátých le-
tech s Leopoldem Dudeškem v hlavní roli.

Z kroniky Antonína Klofáče, vzpomínky Marie 
Rosůlkové, Josefy Lesové, Marie Herůdkové, 
Ludmily Čučové, Marie Gottwaldové, Klimenta 
Taťáka a Dany Slezákové vybral a zapsal 
Stanislav Tománek.

Společenská kronika

Foltýn Václav     87 let
Dudešek František    98 let
Knížová Aloisie     91 let
Holáň Vladimír     88 let
Žaludová Františka    86 let
Mařáková Marie     85 let
Slezáková Otilie     95 let
Herůdková Marie    87 let
Loučková Josefa     85 let

JUBILEA
Martinek Antonín    85 let
Křemečková Marie    80 let
Kočendová Růžena    95 let
Balíček Josef     90 let
Demlová Božena     88 let
Deml Mojmír     88 let
Gabrielová Drahomíra    89 let
Dudešková Jiřina    80 let
Cigošová Antonie    80 let

Smělíková Marie     80 let
Rodová Jaroslava    87 let
Říhová Marie     80 let
Maňásková Marie    93 let
Dvořáčková Helena    89 let
Vránová Vlasta     87 let
Obdržálková Marie    86 let
Jež Aleš      85 let
Mikulová Marie     89 let
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Zabijačkové 
speciality

23. 6. 2018 – Folklorní odpoledne

Kalendář akcí v roce 2018

leden/únor –

Ples hodové chasy3. 2. 2018 –

25. 8. 2018 – Dožínky

20. – 21.10. 2018 – SLOVÁCKÉ HODY 
S PRÁVEM

3. 11. 2018 – Dozvuky hodů

Společenská kronika

Hájková Julie
Bičan Jakub
Ryndová Veronika
Dvouletá Sofie
Jelének Mikuláš
Brhel Roman

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ÚMRTÍ† Demlová Marie
Hudeček Svatopluk
Vlček Jan
Kočenda Josef

	•	

Fryšták Josef
Preclíková Věra
Machala Vladimír
Jurča Milan, Ing.

Ťuhýček Štěpán
Sýkora Richard
Králíková Jana
Andrýsek Marek
Kardaševič Ema
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Recepty načich babiček
Krajanec

•	 1/4 litru vlažného mléka
•	 1 lžička cukru
•	 2 lžičky soli
•	 50 dkg speciálky  hladké mouky
•	 10 dkg husího sádla

•	 2 dkg kvasnic

Medvědí tlapky 
(pracny)

•	 30 dkg cukr ml.
•	 20 dkg másla
Utřít do pěny. 
•	 30 dkg ořechů
•	 1 lžička kakaa

Dává se rovná formička.

Vše uhněteme v ne 
moc husté těsto, 
rozválíme na plech  
a upečeme.  
Jíme k omáčkám, 
nekrájíme, ale 
ulamujeme.

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ ZLECHOV
Vytrvalostně silové cvičení využívá jak aerobní 
cvičení, tak nejrůznější náčiní. Je vhodný téměř 
pro kohokoliv, pro začátečníky i pokročilé. 
Cvičení je zaměřené na formování všech sva-
lových skupin celého těla s využitím vlastní vá- 
hy, popřípadě jednoduchých pomůcek (over-
ball, bosu, posilovací guma Thera-Band). Na 
tomto cvičení se můžete seznámit s piloxingem, 
tabatou, kruhovým tréninkem.

Pondělí: 19.00 hodin – Body Styling

Je druh cvičení, při kterém se využívá rehabi- 
litační pomůcky tzv. Bosu. Je založeno na prin-
cipu nestabilní plošiny a ke cvičení se využívají 
obě jeho strany. Balanční cvičení, které stimu-
luje svaly hlubokého stabilizačního systému, 
zajišťuje správné držení těla a zdokonaluje 
rovnováhu, která je k životu nezbytně nutná. 
BOSU je bezpečné a umožňuje každému 

Úterý: 19.00 hodin – Bosu mix

uživateli určit si vlastní úroveň obtížnosti. Díky 
speciální pomůcce BOSU Balance Trainer je  
cvičení jiné a zábavnější, než jste zvyklí. Lekce 
obsahuje posilování, strečink, cardio složku  
i závěrečnou relaxaci.

Středa: 19.00 hodin – Power joga
Power joga je cvičení vycházející z poloh 
(ásan) klasické jogy. Zlepšuje ohebnost, 
odstraňuje nadměrné svalové napětí, 
dodává tělu energii a pomáhá odbourání 
stresu a nespavosti. Je určena jednoduše pro 
každého. Je jedno zda je vám dvacet nebo 
šedesát, power jóga může vždy příznivě 
ovlivnit vaše fyzické i psychické zdraví. Cílem 
Power jogy je mít klidnou mysl a současně 
trénované a štíhlé tělo. Za pár hodin power 
jógy na sobě začněte pozorovat množství 
pozitivních změn. Naučíte se lépe a hlouběji 
dýchat, získáte tělesnou rovnováhu, srovnají 
se vám bolavá záda.

Zumba je tanec, zumba je zábava! ZUMBA je 
pohybová aktivita s prvky latinskoamerické-
ho tance a krátkých choreografií v aerobním 
tempu. Zlepší Vám fyzickou kondici i zpevní 
postavu, využívá základní kroky salsy, reg-
gaetonu, merengue a curie. Zumba je velmi 
efektivní cvičení. Posiluje srdce a prospívá 
zdraví i kondici. Viditelné výsledky jsou dosa-
ženy díky tomu, že se v časových sekcích stří-
dá rychlá část s pomalou. V této kombinaci 
dochází ke spalování tuku a tvarování celého 
těla.

Čtvrtek: 18.00 hodin – Zumba

Všechna cvičení probíhají  
v tělocvičně ZŠ Zlechov. Pomůcky 

ke cvičení jsou k dispozici. 

S sebou na hodinu vzít: pohodlné oblečení, 
ručník, vodu na pití.
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Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke 
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu 
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540,  687 10; IČ: 00291609, náklad: 600 kusů. Redakční rada: Bc. Lada Machalová, 
Markéta Lesová a Richard Klofáč. • Zlom a sazba: Ing. Michal Jiříček, tisk: Computer Media s. r. o., Olomoucká 28, Prostějov.

Základní škola Zlechov a sdružení rodičů
Vás srdečně zvou

13. ledna 2018
v 19. 30 hodin

do sálu AGRO Zlechov na

ŠKOLNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje L. C. R.

Tombola a občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA

VALNÁ HROMADA
SK Zlechov

7. ledna 2018, ve 14.00 hodin, v klubovně SK Zlechov.

Sportovní klub Zlechov
pořádá

27. ledna 2018 ve 20.00 hodin v sále AGRO Zlechov

PLES SPORTOVCŮ
K tanci a poslechu hraje skupina FREKVENCE.

Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Srdečně Vás zvou pořadatelé.


