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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

nastal vánoční čas, jedno z nejkrásnějších 
období celého roku, advent. S ním přichází 
doba zklidnění, oproštění se od všedních 
starostí a užívání si vzájemnosti se svými 
blízkými. Pokusme se alespoň na chvíli za- 
pomenout na všechny nepříjemnosti a sta-
rosti dnešní doby. Již dva roky komplikuje 
náš každodenní život epidemie COVIDu, 
která s nastupující zimou znovu nabrala na 
síle. Z těchto důvodů jsme byli nuceni zru- 
šit některé akce, které se staly nedílnou 

součástí společenského života v naší obci. 
Konkrétně se jednalo například o slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, výročí zalo-
žení školy či setkání s důchodci. 

Vánoce už jsou za dveřmi a s nimi se blíží 
i konec roku. Pro dnešního člověka je to 
mnohdy spíše doba hektická, během které 
se snažíme dohnat, co jsme nestihli doma  
a v zaměstnání. Proto bych Vám chtěl po-
přát, abyste nadcházející dny prožili v klidu 
a pohodě, bez nervozity a stresu. Vždyť 
k Vánocům patří kromě dárků a zdobení 
vánočního stromku hlavně tradice, zvyky  
a obyčeje a společně strávený čas v rodin-
ném kruhu. A tak i přesto, že jsme přišli o 

vánoční setkávání, adventní trhy či jiné akti- 
vity, jsou to právě výše zmíněné věci, které vy- 
tvářejí nezaměnitelnou atmosféru Vánoc.

Milí Zlechovjané, 

dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, 
ale i jménem celého zastupitelstva obce  
a obecního úřadu, popřál mnoho úspěchů 
a zdraví do nového roku, ať jsou pro Vás 
Vánoce opravdovými svátky pohody, radosti 
a vzájemného porozumění.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

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. 

Přijatá usnesení
14. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 7. 7. 2021
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:
poskytnutí finančního příspěvku – daru 
obcím postiženým živelnou pohromou 

Obci Lužice, IČ: 44164343, Obci Mikulčice, 
IČ: 00285102, Městysu Moravská Nová Ves, 
IČ: 00283363 a obci Hrušky, IČ: 00283185, 
každé z nich 50 000,- Kč, celkově ve výši 
200 000,- Kč, a jeho zaslání na transparentní 
účty jednotlivých obcí.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 288/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov se zavazuje,

že převede všechny finanční prostředky 
vybrané od občanů formou Darovací 
smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021 na tran- 

sparentní účet Jihomoravského kraje s poz- 
námkou „Dar od občanů obce Zlechov“.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 289/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:
rozpočtové opatření č. 3/2021.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 290/2021 bylo schváleno
                                       

Přijatá usnesení
15. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 16. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:
průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Rekonstrukce budovy OÚ Zlechov“ 
a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609 a uchazečem s nejnižší nabíd-
kovou cenou, firmou STAVSPEKTRUM s.r.o., 

Sokolovská 758 Mařatice 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 255 26 863 v celkové ceně  
2 873 854 Kč bez DPH, 3 477 363,34 Kč  
s DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov pově- 
řuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy. 

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 293/2021 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Vybudování workoutového hřiště  

v obci Zlechov“ a uzavření smlouvy o dílo  
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10  
Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem 
s nejnižší nabídkovou cenou, firmou 
WORKOUT CLUB PARKS s. r. o., Ludvíkova 
1351/16, 716 00 Ostrava – Radvanice,  
IČ: 03885224 v celkové ceně 485 683 Kč bez 
DPH, 587 676,43 Kč s DPH. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu k podpisu 
výše uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 294/2021 bylo schváleno
                                       

VYBRÁNO VE SBÍRCE NA OBCE  
POSTIŽENÉ ŽIVELNOU POHROMOU

Celkem bylo vybráno 73 200,- Kč od občanů naší obce na pomoc ob-
lastem na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo ničivé tornádo. Tento 
příspěvek byl poukázán na transparentní účet Jihomoravského kraje, který 
jej spravedlivě rozdělil do každé zasažené obce. Zároveň Zastupitelstvo 
obce Zlechov schválilo příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro každou takto 
zasaženou obec, konkrétně se jedná o obec Lužice, obec Mikulčice, Městys 
Moravská Nová Ves a obec Hrušky. Celkově tedy poskytlo finanční 
příspěvek ve výši 200 000,- Kč.
Děkujeme všem za příspěvky pro tyto obce.
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uzavření Dohody o převodu práv a povin-
ností mezi obcí Zlechov, Zlechov 540 68710, 
IČ: 00291609 („Poskytovatel“) a společností 
Všeobecný lékař Brno s. r. o., 1. máje 67, 
28163 Kozojedy, IČO: 29367484 („Příjemce“) 
a společností Všeobecný lékař Zlín s. r. o.,  
1. máje 67, 28163 Kozojedy, IČO: 08554692 
(„Nový příjemce“). Předmětem Dohody 
o převodu práv a povinností je převod 
veškerých práv a povinností z Veřejnoprávní 
smlouvy č.10/2019 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Zlechov na společnost 
Všeobecný lékař Zlín s. r. o., 1. máje 67, 28163 
Kozojedy, IČO: 08554692. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu k podpisu 
výše uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                     (Bc. Klučka)

Usnesení č. 298/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Pachtovní smlouvy č. 002995/2021 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540 68710,  
IČ: 00291609 („Propachtovatel“) a společ-
ností AGRO Zlechov a. s., Zlechov 119, 
687 10 Zlechov, IČ: 25346075 („Pachtýř“). 
Cena pachtovného činí 3549 Kč/ha/rok. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 299/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
OT/001030062010/002-ENGS mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609 (budoucí povinný) a společ-
ností EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36 
Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 
(budoucí oprávněný). Předmětem smlouvy je 
zřízení a vymezení věcného břemene podle 
§ 25 odst. 4 energetického zákona osobní 
služebnosti energetického vedení dle tohoto 
zákona. Smlouva se sjednává za účelem 
umístění distribuční soustavy „Zlechov, Jura, 
kabel NN “. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene se sjednává ve výši  
8 400,- Kč (osm tisíc čtyři sta korun českých). 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                     (Bc. Klučka)

Usnesení č. 300/2021 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru na pronájem pozemků 
parc. č. 1789/1 a parc. č. 1789/3 na pach-
tovní rok 2022.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 1 / Zdržel se: 0 
                                                    (p. Vojtěšek)

Usnesení č. 301/2021 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 493/2 o výměře  
843 m2 a pozemku parc. č. 496/1 o výměře 
1429 m2 v obci Zlechov v k.ú. Zlechov  
s panem RP, V Pastouškách 62, 686 04 
Kunovice . Kupní cena byla stanovena 
dohodou ve výši 102 240,- Kč (jedno sto 
dva tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). 
Náklady související s převodem pozemku 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                     (Bc. Klučka)

Usnesení č. 302/2021 bylo schváleno
                                       

finanční dar MAS Buchlov, z. s. Masarykova 
273, 687 08 Buchlovice, IČO: 266 62 698 ve 
výši 5 000 Kč na finalizaci přípravné části 
podání žádosti projektu „CISTERSCAPES –  
Cisterciácké krajiny spojující Evropu“. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                     (Bc. Klučka)

Usnesení č. 303/2021 bylo schváleno
                                       

rozpočtové opatření č. 4/2021.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 304/2021 bylo schváleno
                                       

mimořádně dofinancování dopravného 
pro žáky ZŠ Zlechov ve výši ½ skutečných 
nákladů pro školní rok 2021/2022.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 305/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností 
GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567. Předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemene na ply- 
novodní přípojku pro RD č. p. 99. Věcné bře- 
meno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve  
výši 1180 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto osm- 
desát korun českých). Zastupitelstvo obce  
Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
Usnesení č. 306/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí:
informaci o uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 76 0604274045482  
ve výši 770 238,00 Kč na méněpráce dle 
změnového listu č. 1.

Otevírací doba OÚ 
během svátků 
23. 12. až 28. 12. 2021 – dovolená. 
29. 12. 2021 – otevřeno 7:00 – 17:00 hod.
30. 12. 2021 až 2. 1. 2022 – dovolená. 

Z důvodu uzavření obecního úřadu je možné 
využít služeb CzechPOINT na pobočce  
České pošty v Uherském Hradišti.

Prodej kalendáře na rok 2022
Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář obce Zlechov na rok 
2022. Cena kalendáře je 50,– Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný 
rozpočet na rok 2022 ve výši 27 960 000 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo dofinancování 
školního psychologa na rok 2022 z rozpočtu 
obce při pracovním úvazku 0,2 po dobu  
6 měsíců.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo Obec-
ně závaznou vyhlášku č.2/2022 o místním 
poplatku za odpadové hospodářství. Nově 
poplatek na osobu činí 700 Kč/ osobu / rok.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 
vyhlášení veřejné sbírky na Opravu fasády 
kostela sv. Anny a revitalizaci zeleně v okolí 
kostela.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 
Program rozvoje obce Zlechov na období 
2021–2026.
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Poplatky na rok 2022
Poplatek za svoz TDO

•  Osoba s trvalým pobytem: .................................... 700 Kč 

Úlevy:
•  Osoba, která pobývá mimo ČR nepřetržitě  
     minimálně 9 měsíců: ............................................ 200 Kč 

•  Osoby mladší 3 let a starší 75 let včetně: .........   500 Kč 

•  Osoby zapojené do systému MESOH – 1 EKO bod:   10 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

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna 
příslušného kalendářního roku. 
Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě a nebo 
bankovním převodem, č. ú.: 3121721/0100, VS = číslo domu.

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
Tímto heslem se budou muset začít řídit 
i města a obce, pro které dosud snížení 
množství komunálního odpadu nebylo pri-
oritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklo- 
vat o třetinu více odpadu, než v současné 
době.  Ve stejném roce také začne platit úpl- 
ný zákaz skládkování recyklovatelných odpa- 
dů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém 
zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost  
od 1. ledna.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí 
obce (většina obcí systém nakládání s odpa-
dy poměrně výrazně dotuje a občané neplatí 
plné náklady), ale pokud bude obec snižovat 
množství odpadů, které směřují na skládku, 
pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou 
nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je 
tak, aby se občané zaměřili na třídění a nebyli 
dotčeni zvýšením skládkovacího poplatku. 

Na třídicí slevu dosáhnou 
všechny obce?
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový 
odpadový zákon o odpadech zavádí postup- 
né zvyšování poplatku za ukládání využi-
telných a recyklovatelných odpadů na skládky,  

a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého 
komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, 
v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 
Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. 

Za zvyšováním poplatku stojí podle Minister-
stva životního prostředí motivace pro 
odklonění využitelných a recyklovatelných 
materiálů ze skládek a nastartování recyk- 
lačního průmyslu. Třídící sleva je novým 
nástrojem na snižování množství komunál-
ního odpadu ukládaného na skládky. Nasta-
vena je podle množství odpadů uložených 
na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou 
na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, 
jak dlouho tuto slevu budou v daném roce 
čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké 
množství odpadu bude moci v daném roce 
na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 
2021 to bude na obyvatele limit 200 kg 
uložených komunálních odpadů na skládky.  
V roce 2022 190 kg/obyvatele a v dalších 
letech se množství dále postupně snižuje. 
Je na obcích, jakým způsobem budou slevu 
čerpat, ale budou muset mít jasný přehled 
o tom, kolik odpadů na skládky uložily  
a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat 
standardní sazby, které určuje zákon. Sleva 
se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání 

množství odpadů ukládaného na skládky bu-
de obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

První změny
První viditelnou změnu přinese již v roce  
2021 zmíněné zvýšení skladovacího poplatku 
z 500 korun na 800 korun a možnost využít 
tzv. třídicí slevu. Je důležité, aby občané co 
nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným 
přístupem k třídění komunálního odpadu 
mohou občané ovlivnit výši nákladů za 
provoz systému nakládání s odpady, kte-
ré se promítají do poplatku za odpad. 
Zodpovědným tříděním umožní obci využít 
tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení ná- 
kladů na svoz a likvidaci odpadu.

Statistika zapojení občanů do 
systému MESOH
K 13. 12. 2021 bylo do tohoto systému za- 
pojeno 214 domácností z celkového počtu 
573, což je 37 % všech domácností. K to- 
muto dni jsme také rozdali celkem 1963,72  
EKO bodů, což je necelých 20 000 Kč na 
poplatcích za TDO. Celkem jsme vytřídili  
129 ks pytlů papíru a 491 ks pytlů plastu.

Naplněné pytle s vytříděným odpadem 
označené visačkou s čárovým kódem prosím 
připravte večer před svozovým dnem před 
svůj dům. Čárové kódy jste obdrželi ve 
„startovacím balíčku“. Pokud budete mít 
všechny čárové kódy vyčerpány nebo vám 
došly pytle obraťte se na OÚ.

Žádáme vás, abyste VŽDY umísťovali vy-
tříděný odpad do pytlů, aby nedošlo k je- 
ho znehodnocení.
V případě, že nechcete, aby svozová firma 
vyvezla popelnici na TDO, označte tuto 
popelnici nápisem „NEVYVÁŽET“.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte 
obrátit na telefonní číslo: 

572 597 399 nebo 725 121 076,

případně napište na e-mailovou adresu:
starosta@obeczlechov.cz

Plán svozu tříděných pytlů od domu na rok 2022

PLAST PAPÍRžlutý modrý

4. 1.

1. 2.

1. 3.

12. 4.

10. 5.

7. 6.

18. 1.

15. 2.

15. 3.

26. 4.

24. 5.

21. 6.



PROSINEC 2021/2
STRANA 5INFORMACE PRO OBČANY

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční přestávce opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukonče-
ním Vánoc. V minulosti chodily chudé děti  
převlečené za Tři krále a přinášely požeh-
nání, které zapsaly na rám vstupních dveří  
ve formě písmen K+M+B, za což byly obda-
rovány. A tuto tradici obnovila v roce 2000 
Charita Česká republika ve formě Tříkrálové 
sbírky, která se záhy stala největší sbírkou  
v České republice.

Dnes opět přicházejí malí i velcí koledníci 
do našich domácností, křídou označují naše 
obydlí a přináší poselství radosti, naděje 
a pokoje pro celý rok. V roce 2022 k nám 
přijdou v období 1. – 16. ledna, přičemž kon- 
krétní termíny si města a obce našeho 
regionu stanoví samy. Požehnání Tří králů 
mělo v minulosti ochraňovat stavení i ty, 

kteří v něm přebývali a v nelehkém období, 
které v posledních letech zažíváme z důvodu 
pandemie, možná ještě více rezonuje to, 
že znamení na dveřích vymezovala také 
prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne 
vždy přívětivého světa. Proto děkujeme vám 
všem, že svým darem přinesete trochu té 
„sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují 
přece jen více než my. A doufáme, že výtěžek 
z koledování bude u nás na Slovácku opět 
jeden z nejvyšších v celé republice.

„Projekty, které chceme podpořit ze sbírky 
v roce 2022, jsou Domácí hospic Antonínek, 
Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, 
Obnova vozového parku pro terénní služby 
a samozřejmě jsme schopni reagovat na ja- 
koukoliv další potřebu, která se vyskytne“,  

Stavy na bankovních účtech k 15. 12. 2021
Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

3121721/0100 Komerční banka – běžný účet 2 299 524,93 Kč

5614370607/0100 Komerční banka – termínované vklady   24 000 000,00 Kč

94-1310721/0710 Česká národní banka – dotační účet  3 483 804,72 Kč

123-3271770297/0100 Komerční banka – sociální fond  13 955,00 Kč

123-3271880277/0100 Komerční banka – účet EUR 308 990,06 EUR

43-9680220277/0100 Komerční banka – depozitní účet (VB)  5 329,51 Kč

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2022
VPS č. Název žadatele, spolku, organizace Schváleno Poznámka / Účel příspěvku v roce 2022

1. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Buchlovice  8 000,00 Kč na činnost organizace, zkvalitnění poskytovaných služeb 
uživatelům

2. Kynologický klub Zlechov 62 500,00 Kč výstava německých ovčáků, dětský den, rozvody vody, 
rekonstrukce překážek

3. SK Zlechov 85 000,00 Kč na dopravu hráčů, nákup fotbalových pomůcek, košt 
pálenky, ostatní provoz

4. Myslivecký spolek Vlčí Důl Zlechov 19 35 000,00 Kč nákup sazenic stromů, materiál na opravy, krmivo pro 
zvěř, kuchyňské nádobí

5. V rytmu života, z. s. 12 000,00 Kč pořízení cvičebních pomůcek, občerstvení, odborní 
poradci

6. Fotbalová akademie Zlechov z. s. 40 000,00 Kč nákup dresů, ostatní provozní náklady (ne pomůcky  
a DKP)

7. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 12 000,00 Kč el. energie, povinná vakcinace, nákup mat, drobné 
opravy

8. SK Zlechov - oddíl stolního tenisu 20 000,00 Kč nájem tělocvičny ZŠ Tupesy, vybavení, cestovné  
a startovné

9. EH, Zlechov 93 8 000,00 Kč výdaje spojené s organizací Přívesnického tábora

10. Milovníci vína a žen, z. s. 15 000,00 Kč úhrada nákladů za pronájem sálů Agro,  „Zlechovské 
koštování“

11. Český zahrádkářský svaz Zlechov 5 000,00 Kč na činnost organizace

Součet  302 500,00 Kč

uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer  
Charity Uherské Hradiště. A Marcela Kokoli- 
ová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodá- 
vá: „Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy 
jsme z důvodu Covidu mohli koledovat 
pouze virtuálně, případně u obchodních 
center, Vás opravdu všechny navštívíme 
osobně.“
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na 
rok 2022 – Darovací smlouvy – SCHVÁLENÉ

DS č. Název žadatele, spolku, 
organizace Schváleno Poznámka / Účel pří-

spěvku v roce 2022

1. Charita Uherské Hradiště  14 000,00 Kč na činnost organizace

2. Český svaz včelařů, z. s., 
Buchlovice 3 000,00 Kč na činnost organizace

3.
PAHOP, Zdravotní ústav 
paliativní a hospicové 
péče, Uh. Hradiště

6 000,00 Kč na činnost organizace

Součet  23 000,00 Kč

Vyhrazení finančních prostředků z rozpočtu 
obce  v roce 2022 – pořádání kulturních akcí
Položka / Název žadatele, spolku, organizace Schváleno

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury  100 000,00 Kč

• Předpokládáná podpora akcí dle žádostí

• Folklórní odpoledne

• Dožínky

• Stavění máje

Součet  100 000,00 Kč

Dokončené projekty

Ulice ,,Řadovky''. Rekonstrukce hřbitova III. etapa.

Park u Terasářství. Posilovna v kabinách SK Zlechov.
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Realizované projekty

Odbahnění rybníka.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny.

Sázíme stromy pro budoucnost Zlechova
V průběhu listopadu 2021 jsme vysadili celkem 65 stromů v katastru naší obce, jednalo se o tyto lokality:

• Zahrada MŠ Zlechov – 1 strom

• Doubek – 22 stromů

• Za kynologickým klubem – 15 stromů

• Řadovky – 5 stromů

• U hřbitova – 14 stromů

• Obecní sad – 8 stromů

Celkové náklady projektu činily 199 000 Kč, dotace ve výši 100%.

Prodloužení ulice Chmatov.
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Plán akcí na rok 2022
• Workoutové hřiště

• Rekonstrukce knihovny a OÚ

• Rekonstrukce ulice Školní

• Prodloužení ulice Chmatov

• Rekonstrukce stoky A1.1 Olší

• Rekonstrukce střechy MŠ Zlechov

• Výtah v ZŠ Zlechov
• Dokončení PD Spolkový domek
• Kamerový systém na hřbitově
• Cyklostezka Tupesy – Zlechov (v případě 

získání dotace)
• Dokončení PD rekonstrukce chodníků 

na Tupesy

• Dokončení studie Kulturně/sportovní 
budova

• Obnova školní sportovní plochy ZŠ 
Zlechov

• Příprava lokality pro výstavbu RD a PD 
parkoviště v ulici Kout

INFORMACE PRO OBČANY

Provozní doby

Připojení k vysokorychlostnímu internetu

Česká pošta 
Pondělí  14:00–18:00

Úterý     8:00–12:00

Středa  14:00–18:00

Čtvrtek     8:00–12:00

Pátek     8:00–12:00

POZOR, ZMĚNA TEL. ČÍSLA !

954 268 710

Zdravotní středisko
MUDr. Konečná

ORDINAČNÍ HODINY

    Středa                13:00–16:00
    Pátek                     8:00–11:00

Tel: 770 684 644

Svazek obcí Čistý 
Zlechovský potok
   Úterý         15:00–18:00
   Pátek         12:00–15:00

Alena Háblová

Tel: 773 773 025

Optické připojení k internetu je k dnešku ve Zlechově dostupné na 207 adresách. Je mezi nimi i ta vaše?
Je to už víc než rok, co jsme vás informovali 
o nové výstavbě internetové optické sítě pro 
obec Zlechov, kterou realizuje společnost 
AVONET s. r. o. Ta zvítězila ve výběrovém říze-

ní, když předložila pro obyvatele Zlechova 
nejvýhodnější nabídku na poskytování inter-
netového připojení a televizního vysílání 
přes internet. Služby Avonetu využívá v naší 

obci už přes 80 zákazníků. K datu vydání to- 
hoto zpravodaje je možné objednat inter-
netové služby od Avonetu ve Zlechově na 
následujících číslech popisných:

Základní nabídka internetu a televize pro obec Zlechov:
AVONET Internet Sprint mini (až 100 Mb/s)             259 Kč měsíčně 
AVONET Internet Sprint extra (až 1 Gb/s)                449 Kč měsíčně
AVONET Internet Sprint mini + sledování TV          359 Kč měsíčně

Pro realizaci internetového připojení využívá 
společnost AVONET podzemní chráničky 
vybudované obcí. Chráničky jsou zakončeny 
před vaším domem nebo již přímo v domě. 
Dovedení chráničky až do domu je nutnou 

podmínkou pro realizaci internetového při- 
pojení. Dotažení si můžete zařídit svépo-
mocí, nebo se obrátit na zkušené techniky 
Avonetu, kteří na vaši objednávku tuto 
odbornou práci provedou. V momentě, kdy 

máte chráničku dotaženou až v domě, je nut- 
né kontaktovat společnost AVONET a objed-
nat si jejich služby. Zájemci se mohou obracet 
na zákaznickou linku 575 575 777 nebo 
navštívit webové stránky www.avonet.cz.

2 20 50 66 96 127 168 215 240 272 290 347 421 479 491 503 515 563

3 21 51 67 98 136 171 216 242 273 291 348 425 480 492 504 516 565

4 22 52 68 99 146 172 217 243 274 293 359 438 481 493 505 517 570

6 24 53 70 100 148 176 223 246 276 294 367 448 482 494 506 518

7 25 54 72 101 149 179 224 248 277 298 368 455 483 495 507 519

8 26 56 73 103 152 183 225 250 278 299 393 460 484 496 508 531

12 27 57 84 104 154 195 226 252 279 307 395 467 485 497 509 532

15 44 58 89 106 155 200 230 253 280 311 403 472 486 498 510 547

16 45 61 90 116 156 206 234 254 283 312 405 475 487 499 511 555

17 46 62 91 120 157 208 236 256 284 317 411 476 488 500 512 558

18 48 64 93 121 165 212 237 268 286 320 412 477 489 501 513 561

19 49 65 95 122 166 213 238 269 288 344 413 478 490 502 514 562
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Základní škola
Nový školní rok jsme zahájili společně na 
školním hřišti a paní ředitelka netradičně 
o berlích přivítala do školy 12 prvňáčků. 
Abychom mohli takto společně zahájit nový 
školní rok, při vstupu do školy se všechny 
děti musely testovat antigenními testy. Po 
společném zahájení si děti jednotlivých tříd 
odvedli třídní učitelé a udělili jim pokyny 
pro nejbližší dny.

Rozdělení tříd bylo následující.

1. třída – 12 žáků. Mgr. Gabriela Marková

2. třída – 14 žáků Mgr. Marie Polášková

3. třída – 18 žáků Mgr. Šárka Hrabalová

4. třída – 11 žáků Mgr. Kateřina Vávrová

5. třída – 17 žáků Mgr. Vít Čagánek

Do školy patří ještě 3 žáci, kteří navštěvují 
školu v zahraničí.

První školní akcí byla 11. září účast našich 
žáků na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti.

Naši druháci se účastnili průvodu a odpo- 
ledne je čekalo vystoupení u Františkán-
ského kostela. Vzhledem k tomu, že na 
nácvik měly děti v září asi jen týden, je 
třeba děti nejen pochválit, ale i poděkovat 
rodičům, kteří děti do kroje vypravili. 
Sluníčko vyčarovalo krásný den, děti si to  
užívaly. U mnohých z nich bylo možné po-
zorovat lásku k lidové tradici, tanci a zpěvu. 
Děti důstojně reprezentovaly nejen školu, 
ale i obec Zlechov.

Zářijové počasí bylo příznivé a tak 16. září 
vyrazila celá škola na cvičení v přírodě. 
Cílem byla Hospůdka Na Haldě, kde děti 
poznávaly domácí zvířata, seznamovaly 
se se způsobem jejich života, zjišťovaly, 
čím se živí a jaký užitek poskytují. V pátek 
zavítala za dětmi místní knihovnice, kte- 
rá zhodnotila celoroční soutěž Lovci perel  
a předala ceny nejlepším čtenářům. V rámci 

internetové bezpečnosti prošly všechny 
třídy 22. 9. výukovým programem Kamarádi 
on line.

A jak se daří našim prvňákům? Jezdí každý 
týden do plavání, vyšlápli si na výlet na 
Haldu, často zpívají s kytarou, aranžovali 
podzimní květináče, poznávali rostliny 
a zvířátka nejen v prvouce, ale i na naší 
zahradě. Často na zahradě také svačí. Rádi 
tvoří z různých materiálů, zdobí svými 
výrobky třídu i školu. Zúčastnili se několika 
výtvarných soutěží. Už čtou slabiky a slova, 
počítají do 10 a zvládli si úspěšně vyzkoušet 
výuku on-line. Brzy už budou psát perem. 
Rádi poslouchají čtení pohádek a příběhů 
a vždy se těší na knížky, které si ve škole 
objednávají. Rádi ochutnávají ovoce a ze- 
leninu z projektu Ovoce do škol. Každý 
den se těší do družiny, ve které je pestrý 
program a zábava. Líbí se jim kroužky 
ve škole – Tančírna, Keramika, Sportovní 
kroužek.

Naši druháci zopakovali učivo první třídy, 
v matematice se seznamují s číselným 
oborem do stovky. Opouštějí slabikování  
a začínají správně číst věty. Věty také 
dokážou napsat.

Při opakování učiva během září vyučující 
zjistili, že zásluhou distanční výuky v pře-
dešlém roce mají žáci mezery v učivu. 
Mimoškolní akce se proto přesunuly do  
školní družiny. Učitelé se rozhodli v maxi-
mální míře soustředit na výuku, aby deficit 
v učivu co nejvíce snížili. A tak nejen učí, 
ale ještě před vyučováním a po vyučování 
žáky doučují. Vydávají ze sebe maximum. 
Učí, učí a učí. Při tom se snaží, aby děti 
mohly poměřit své síly se žáky jiných škol  
a zapojují žáky do různých soutěží.

15. října 2021 se žáci zúčastnili s paní uči- 
telkou Šárkou Hrabalovou krajského kola  
přírodovědné soutěže Zlatý list. Pořada-

telem byla Základ- 
ní škola Františka 
Horenského, Borši- 
ce. Soutěž proběh- 
la formou  soutěžní 
stezky s připravenými  
přírodovědnými otázkami. Navíc její sou-
částí byla stanoviště s odborníky. Každé 
stanoviště bylo zaměřené na určitou pří-
rodovědnou oblast. Protože bylo chladné 
počasí, pořadatelé připravili pro všechny 
účastníky teplý čaj. Po skončení soutěžní 
stezky měli žáci možnost opéct si na ohni 
špekáček. Moc si to užili, dozvěděli se 
spoustu zajímavých informací, strávili čas 
se svými kamarády a zažili jeden z krásných  
dnů v přírodě.

V pátek 5. listopadu druháci přivítali nové 
občánky naší obce. Pak se všichni vrhli do 
příprav jarmarku, který plánovala škola 
uskutečnit začátkem prosince. Chtěla si 
tím připomenout 120 let od otevření školy. 
Jenže co čert nechtěl? Ve škole se rozhodl 
usadit Covid 19. Nejprve zamířil do 1. třídy, 
pak zaskočil do páté, vystrašil druháky, 
čtvrťáky i třeťáky a třídy se střídavě ocitly 
v karanténě. Do karantény museli i někteří 
zaměstnanci. Složitou situaci bylo nako- 
nec třeba řešit ředitelským volnem. A pro- 
to se rozhodlo, že se oslavy výročí školy  
raději přeloží na příznivější čas. Zůstala vý- 
tvarná soutěž, kterou škola vyhlásila. Vý-
tvarnými pracemi přispěly: MŠ a ZŠ Boršice, 
ZŠ Osvětimany, MŠ a ZŠ Huštěnovice, ZŠ  
a MŠ Zlechov, ZŠ Tupesy, MŠ Mistřice a MŠ 
Komenského, Uherské Hradiště. Práce dětí 
byly velmi zdařilé a porota po nelehkém 
hodnocení ocenila nejzdařilejší práce věc-
nými cenami.

Blížící se výročí založení 
zlechovské školy
Poodhrňme společně závoj času a zanořme 
se do historie školství ve Zlechově. Připo-
meňme si výročí, které bychom dodatečně 
rádi oslavili 11. června příštího roku.

Počátky novodobého školství byly položeny až  
za vlády císařovny Marie Terezie (1740–1780) 
školskou reformou z roku 1774. V každé farní 
obci byla založena triviální škola, kde se vy-
učovalo čtení, psaní a počty – trivium. Školu 
byly povinny navštěvovat děti ve věku od 6 
do 12 let a takto bylo školství organizováno 
až do roku 1869. Zlechovská a sousední 
tupeská mládež začala tak již od 2. poloviny 
18. století pravidelněji docházet do školy  
v Boršicích. Protože však tamní jednotřídka  
čp. 132 nevyhovovala tak velkému počtu 
žáků, rozhodli se zlechovští představitelé V roce 2021 oslavila škola 120.výročí.
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obce zřídit školu vlastní. Stalo se tak někdy 
mezi léty 1787 až 1789 a škola byla umístěna 
do obecní pastoušky čp. 8. První písemná 
zmínka o ní je z roku 1791 a první učitel 
Ondřej Veselý zde také zemřel. Na pastoušce 
se vyučovalo asi do roku 1823, neboť starší 
dcera tehdejšího učitele Jana Fanderlíka 
Agáta se narodila ještě na čp. 8, mladší 
Bedřiška roku 1824 již na čp. 94. Nová škola 
byla postavena nákladem 2.000 zlatých. 
Od roku 1825 začaly do zlechovské školy 
docházet i děti z Tupes, proto musela být škola 
rozšířena nákladem 1.400 zlatých, a začalo se 
také učit ve dvou odděleních s dvěma učiteli. 
Vznikly tehdy „dvě učírny malých rozměrů  
s malými okny“. Bylo to nízké dlouhé stavení – 
později Patočkova pekárna.

Plat učitele v polovině 19. století nebyl velký. 
Od zlechovských usedlých dostával ročně 
čtvrt měřice žita a od tupeských čtvrt měřice 
pšenice. Mimoto mu pak ještě náleželo 30 
krejcarů z každého dítěte. Tupeští docházeli 
do zlechovské školy až do roku 1875, kdy 
si postavili školní budovu vlastní. Školskou 
reformou a vznikem Národní školy ve Zlechově 
roku 1869 se rozšířily vyučovací předměty 
o zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, 
tělocvik, kreslení a ruční práce, školní 
docházka se prodloužila na 14 let věku dítěte, 
nově bylo ustaveno vedení třídních katalogů 
a školních kronik. Odpovědnost za školní 
budovu byla přenesena na obecní výbor, 
který také dohlížel na školu prostřednictvím 
místní školní rady, a vrchní dozor byl svěřen 
státní správě. Přes úbytek tupeské mládeže 
zůstal počet žáků v místní škole vysoký,  
v roce 1892 ji navštěvovalo 222 dětí, a novým 
vyučovacím potřebám dosavadní budova tak 
přestávala stačit. Okresní školní inspektor 
kritizoval nevyhovující stav budovy slovy „jest 
horší než palírna“ a nařídil místní školní radě, 
aby se neprodleně postarala o novou školu. 
Místo toho obec pouze zakoupila tři nové 
lavice a staré nechala nově natřít a na další 
nátlak zemské školní rady zřídila roku 1895 
třetí třídu jako pobočku na obecním domě 
čp. 92. Stávající stav školní budovy zůstal 
dále neutěšený, jak dokládají slova školního 

inspektora z roku 1897: „Tak bídné školy jsem 
za svého úřadování nikde neshledal. Zařízení 
školy není vhodné, ba je zcela protizákonné.“

Obecnímu výboru ve Zlechově tak nezbylo, 
než se vzniklou situací vážně zabývat. Na 
základě odborného posudku okresního inže- 
nýra Sedláčka se představitelé obce 18. čer-
vence 1897 rozhodli zakoupit za 680 zlatých 
zahradu Kristiana Kořínka čp. 15 a na této 
parcele postavit školu zcela novou. Stavební 
plány zpracoval významný architekt Dominik 
Fey z Uherského Hradiště. Současně obec 
podala žádost o subvenci k zemské školní 
radě do Brna, které bylo v květnu 1900 vy- 
hověno a mohlo se začít se stavbou. Z vypsa-
ného konkurzu vyšel vítězně stavitel Josef 
Schaniak z Uherského Hradiště a v říjnu 1900 
se již na stavbě pilně pracovalo. Do zimy 
stála hrubá stavba a v průběhu jara a léta 
1901 probíhaly dokončovací práce, takže  
18. července mohla za přítomnosti okresního 
hejtmana Zdenka Vacha a dalších úředních 
zástupců proběhnout kolaudace. Škola měla 
čtyři třídy, dvojpokojový byt pro správce školy 
(ředitele), byt pro podučitele a hospodářské 
zázemí. Celkové náklady na stavbu činily 
38.288 korun.

Otevření nové školní budovy proběhlo slav-
nostně 1. září 1901. Svěcení i kázání se ujal  
P. František Perútka z Uherského Hradiště a ve 
slavnostním průvodu šli nejen děti a učitelský 
sbor, ale všechno obyvatelstvo – představitelé 
obce, dobrovolní hasiči, hudba, družičky v kro- 
jích, duchovenstvo a místní i přespolní hosté. 
Po svěcení a mši se v bytě správce školy 
konalo pohoštění a večer společná zábava  
v obecním hostinci. Jak zapsal do školní 
kroniky učitel Bartoloměj Beneš „velkou 
zásluhu na postavení školy měj tehdejší 
starosta Jan Zábranský, nelekal se žádných 
obtíží, snášel křivdy a pomluvy občanů 
škole nepřející, a kdyby byl dříve ustanoven 
starostou, mohla škola státi dříve“.

Do nové školy nastoupilo 255 dětí, zprvu 
chyběly ještě lavice a další vybavení, ale to 
bylo postupně dodáno. V roce 1904 také do  
školy nastoupila první učitelka v historii míst- 
ní školy Emílie Lukášová. V průběhu 20. let  
20. století však i nová škola přestávala 
vyhovovat vzrůstajícím nárokům. V roce 
1923 byl proto zrušen byt nadučitele a místo 
něj vznikl nejdříve kabinet a po něm školní 
kuchyně pro praktickou výuku starších dívek. 
Následně bylo upraveno sociální zařízení 
a výměna oken a nátěry zdí. V rámci této 
úpravy byla v roce 1926 umístěna nad 
vchod mramorová deska s nápisem „Škola“, 
kterou částečně daroval stavitel Laštovka  
z Uherského Hradiště, zbytek uhradilo místní 
sdružení železničářů z výtěžku jejich taneční 
zábavy. Největší změnu však přinesl rok 1933, 
kdy byla škola rozšířena o novou přístavbu  
v hodnotě 55.000 korun a v roce 1937 o školní 
zahradu. Od roku 1933 také nesla škola ná- 
zev po prvním československém prezidentu  
T. G. Masarykovi.

Obecná škola ve Zlechově měla nyní šest 
tříd v průměru po 30 žácích. Vyučovali zde 
3 učitelé, 3 učitelky, katecheta a industriální 
učitelka, věnující se ručním pracem a prak-
tické výchově.

Zlechovská škola měla také štěstí na několik 
významným učitelů, kteří ovlivňovali 
život celé obce. Po řediteli Bartoloměji 
Benešovi vedl školu Valentin Všetička, 
který ve školní kronice popsal její dějiny. 
Vedle řady vylepšení školní budovy pořídil 
bohatý inventář dětských divadelních 
kostýmů, zřídil školní spořitelnu, kde se děti 
učily hospodárně zacházet s finančními 
prostředky. Mimořádnou osobností byl i zdejší 
rodák Josef Bilík, narozený 12. srpna 1893. 
Absolvent gymnázia v Uherském Hradišti 
se dostal během 1. světové války se svým 
bratrem Františkem Bilíkem do ruského zajetí, 
kde oba vstoupili do československých legií. 
Domů se vrátil jako nadporučík jezdectva 
a od 1 října 1921 začal vyučovat nejdříve 
jako výpomocný, pak jako definitivní učitel 
zlechovské školy a dokonce se stal v letech 
1924–1928 starostou obce. Jako ředitel školy 
působil v letech 1930–1941.

Při postupu fronty v roce 1945 byla tak jako 
mnohé další budovy v obci místní škola po- 
škozena. Náklady na odstranění škod činily 
22.000 korun a nutné opravy pokračovaly  
i v dalších létech, např. roku 1947 se dočkala 
výměny oken, 1948 zde začal fungovat místní 
rozhlas, 1951 dostala škola nové podlahy  
a nábytek, za brigádnické pomoci občanů 
byla v srpnu 1952 vybudována nová přístu-
pová cesta. Příjemnou změnou pro žáky a ro-
diče znamenal rok 1960, kdy školáci poprvé 
dostali školní učebnice a pomůcky zdarma.

Rok 1961 přinesl pro školu organizační 
změnu. Na venkově totiž byly zrušeny poslední 
obecné školy a název se změnil na základní 
devítiletá škola 1.–5. ročník. V pěti třídách se 
tehdy učilo na 136 dětí. Škola sloužila také 
jako centrum kulturního a společenského 
života. Vždyť první vítání novorozeňat do 
života se uskutečnilo v listopadu 1964 právě 
ve škole.

Narůstající počet žen v zaměstnání vedl k otev- 
ření mateřské školy ve Zlechově v roce 1964.  
Stavba se prováděla za finanční pomoci 
národního podniku Buchlovan a Okresního 
stavebního podniku Staré Město a brigád-
nické výpomoci občanů. Její prostory využila 
škola pro výuku čtyř tříd v době generální 
rekonstrukce. Ta probíhala od ledna 1971 
do září 1972. První až čtvrtá třída musela 
směnovat, pátý postupný ročník tehdy našel 
azyl na škole v Buchlovicích, kam jinak 
dojížděli žáci vyšších ročníků devítiletky. Při 
rekonstrukci školy zůstalo z původní budovy 
pouze obvodové zdivo. Sklep byl zvětšen  
a vznikla kotelna pro ústřední topení, byt byl 
zrušen a na jeho místě byly vybudovány šatny, 
tělocvična a sociální zázemí. V poschodí vzni-
kla hala a sborovna. Kromě nových stropů 
získala škola vodovod, ústřední topení, novou 
elektroinstalaci a osvětlení a bylo postaveno 

Ve škole kromě jiných působily také významné 
osobnosti, jako například Bedřich Beneš 

Buchlovan (1908–1915).
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také nové schodiště. Slavnostní otevření této 
téměř nové budovy proběhlo při zahajování 
školního roku 2. září 1972. Od tohoto roku 
začala všem školákům povinná výuka pla-
vání, kterou děti absolvovaly v rozsahu jedné 
vyučovací hodiny týdně v Městských lázních  
v Uherském Hradišti.

Vítanou změnu přinesl rok 1974. Při mateřské 
škole začala fungovat školní kuchyně, 
připravující jídlo pro děti předškolní, i děti 
ze základní školy. V roce 1975 pak zahájila 
při škole svou činnost školní družina. Pro 
její provoz byl opraven a vybaven domek  
v sousedství školy, který družině sloužil do roku 
1980. V roce 1996 pak došlo k jeho zbourání  
a na uvolněném prostranství vznikla v prů-
běhu roku 1998 učebna v přírodě, tzv. altánek.

V roce 1980 vstoupil v platnost nový školský 
zákon. Povinná školní docházka byla upra-
vena na osm let, při čemž první stupeň 
základní školy se zkrátil na čtyři roky. Tato 
skutečnost právě umožnila přemístit do 
uvolněné třídy školní družinu. Tato úprava 
trvala až do školního roku 1995–1996, kdy od 
září byla obnovena devítiletá školní docház-
ka a tím se opět ve zlechovské škole vyučovalo 
v pěti ročnících.

K poslední významné přestavbě školní budo-
vy došlo v roce 2000. Stavební firma Stamos,  
s. r. o. Uherské Hradiště tehdy nákladem cca  
4,5 milionů korun provedla rekonstrukci stře-
chy včetně pořízení nové vazby, zateplení  
a půdní vestavby. Vznikly nové prostory pro 
školní družinu, jazykovou a počítačovou učeb- 

nu, kabinet a sociální zázemí. Kolaudace 
proběhla 12. října 2000, ale ještě v dalších 
měsících probíhala betonáž dvora a poklá-
dání zámkové dlažby, obnovovalo se vybavení 
tříd a malovalo a natíralo. Další finanční 
prostředky si vyžádalo vybavení jazykové  
a počítačová třídy. O dva roky později byly 
v 1. a 2. podlaží vyměněny podlahy i okna  
a budova byla zateplena.

Velkou radost žákům i pedagogům přineslo 
v roce 2015 vybudování nové zahrady s vý- 
ukovými a herními prvky, která je pro děti  
zdrojem poučení, zábavy i aktivního odpo-
činku.

Z literární tvorby našich žáků
O tom, že i v této době se snažíme brát život s nadhledem, svědčí 
práce našich žáků. U druháků jsou to první literární pokusy.

Můj skřítek
Můj skřítek Pomněnka dělá užitečné věci. Stará se o to, 
aby kytičky a stromečkové správně rostly. A taky sází nové 
stromečky. Ještě uklízí v lese odpadky. Lidí se nebojí.

Eliška Všetečková, 2. třída

Můj skřítek
Můj skřítek se jmenuje Pavel. Je to zimní 
skřítek. Dává do krmítek zvířátkům jídlo. 
Dohlíží na to, aby byl v lese pořádek.

Karolína Andrýsková, 2. třída

Dopis drakovi
Milý dráčku, leť hodně vysoko. Usměj se na sluníčko. Velmi 
se mi líbíš. Mám z tebe radost.                          Jan Všetečka, 2. třída

O Vánocích
Na Vánoce je nám hezky, venku nikde žádné blesky.

Máme se dobře všichni spolu a nemáme žádnou školu.

Hezky nám září stromeček, u něho máme bobeček.

Na bobečku máme dárečky, k obědu nebudou párečky.

Navečer přijde Ježíšek, nadělí nám i kožíšek.

Společné dílo druháků

Druháci
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Život třeťáků

Očima učitelky
Ve 3. třídě panuje dobrá pracovní 
atmosféra. Úspěšně jsme se prokousali 
malou násobilkou a slavnostně jsme 
otevřeli vyjmenovaná slova. Nejraději 
máme milovanou prvoučku, besedu nad 
knihou a přestávky venku. Paní učitelka je 
ráda, když jsme hodní.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Radost všem udělalo ocenění Adama Šafáře ze 3. třídy. 
V pondělí 29. listopadu mu preventistka policie ČR 
Zlínského kraje por. Bc. Milena Šabatová spolu s koor-
dinátorem Besipu Zdeňkem Patíkem osobně předala 
věcnou cenu za 3. místo ve výtvarné soutěži „Zebra se 
za tebe nerozhlédne“. Adam tvořil pod vedením paní 
učitelky Jitky Obalové. Gratulujeme.

Adam Šafář, 3. třída

Očima žáků
Baví mě ve škole, že si můžu kreslit, povídat a hrát. A baví  
mě chodit ven.
Líbí se mi, když se učíme nové věci. Baví mě, když si všichni hrají, 
na co chtějí. Například skoro všichni kluci.
Líbí se mi, že tu jsou všichni hodní. Mám tu spoustu nejlepších 
kamarádů. Mám radost, když mě paní učitelka pochválí a když 
dostanu 1*. Mám na této škole všechno ráda a vše se mi tu líbí.
Docela mě baví matematika a prvouka. Mám radost, když si hraji  
s kamarádkou.
Mám ráda paní učitelku a paní asistentku, protože jsou na mě hodné.
Jsem veselý, když jsem v naší škole. Baví mě, jak se učím s učitelkami 
a s kamarády. Líbí se mi školní zahrada.
Jsem rád, když se všem povedou testy. Mám rád školu a hřiště.  
Baví mě keramika.
Paní učitelka má radost, když je beseda nad knihou. Mám radost  
z paní učitelky.

Máme rádi přírodu

V jedné krásné, pohádkové zemi bylo království plné barevných 

květin. V tom království žila víla Květinka, která se starala o květiny, 

stromy a velkou královskou zahradu. Jednoho dne se v zahradě 

objevil skřítek Ničílek, který začal všechno ničit. Víla nevěděla, jak 

zahradu před skřítkem ubránit. Když všichni z království viděli, že 

je víla smutná, spojili všechny síly, aby jí pomohli a skřítka vyhnali. 

Skřítek zjistil, že zůstal úplně sám a přišel na to, že se příroda neničí 

a musíme ji udržovat krásnou.
Adéla Kučerová, 3. třída

Aby ze světa nevymizela radost
Radost je, že jsme veselí. Má smysl se radovat! Radost vymizí tehdy, když 
někdo zalže. Potom jsme smutní. Když se stane něco špatného, musíme si 
představit, že je to na papírku a ten spálíme a vyhodíme z okna. Ale když 
bydlíš ve spodním patře, tak máš smůlu.                          

Tomáš Lekavý, 3. třída  

Podzim
Podzim je velmi barevné roční období. 
Oranžová, červená, žlutá a hnědá jsou 
barvy podzimu. Pouštění draků, vyrábění  
z kaštanů a jiné zábavy mě baví!

Rút Nováková, 3. třída

Oblíbený knižní hrdina čtvrťáků

Moje oblíbená hrdinka se jmenuje Stefi Lakeová z kni- 
hy Dívky v sedlech. Líbí se mi, že bere skoro vše s hu-
morem a má dobré nápady. Máme společnou starost  
o kamarádky, žerty a lásku ke koním. Kdybych ji mohla 
potkat ve skutečnosti, tak bych se jí zeptala, co by chtěla 
dělat, až bude dospělá. Knihu doporučuji od 13 let, má 
36 dílů. Je pro holky, které milují koně.

Gabriela Burešová, 4. třída

Moje oblíbená hrdinka se jmenuje Valentýnka ze stejno-

jmenné knihy. Líbí se mi, protože je milá, hodná a umí si 

sama složit písničky a básničky. Chtěla bych mít také tak 

kudrnaté vlasy jako má Valentýnka. Máme společné to, že 

si rády skládáme písničky pro radost a když se nudíme tak 

jdeme za kamarády. Kdybych ji mohla potkat, tak bych se 

jí zeptala, jak teď vypadá její pes. Knihu všem doporučuji.

Jana Náplavová, 4. třída

Můj oblíbený knižní hrdina se jmenuje Greg Haffy z knihy Deník 

malého poseroutky. Líbí se mi, že má pořád skvělé nápady a ze všeho 

se vymotá. Také jako on rád hraji videoohry a pojídám brambůrky.  

A chtěl bych prožít to, co prožil on. Kdybych ho mohl potkal, zeptal 

bych se ho, jestli si už našel holku a jestli ho přestal otravovat jeho 

mladší bratr Many. Je to komiksová kniha, která má 16 dílů.   
Richard Bureš, 4. třída  

Moje oblíbená hrdinka se jmenuje Sára a je z knihy 
Zatoulané štěňátko. Líbí se mi, protože se stará  
o zvířata. Také se o ně ráda starám. Chtěla bych je 
nacházet a pomáhat jim, jako ona. Kdybych ji mohla 
potkat, zeptala bych se jí, kde bydlí, jestli jí můžu 
někdy navštívit a jestli byla vážně na té veterině. 
Kniha se mi moc líbila.

Lucie Dršková, 4. třída
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Tvroba páťáků

Moderní pohádka
Žila jednou jedna Karkulka a velice ráda hrála na Xboxu. Mamince se to ale moc nelíbilo, a tak se rozhodla, že pošle Karkulku  
k babičce. Ještě než vyrazila, tak jí maminka řekla, ať jde tou delší cestou. Ale Karkulka byla líná, tak zapnula na svém iPhonu 12 
GPS navigaci a dívala se, jestli někde není kratší cesta. Jakmile ji našla, ihned vyrazila.
Karkulku nezajímala příroda kolem cesty, raději dávala fotky na Instagram. Když byla skoro u babičky, vylezl před ní vlk. Nelekla se, 
zeptala se, jestli ji vyfotí. Vlk ani neodpověděl a šel rychle pryč.
Karkulka přišla k babičce a zeptala se, jaké je heslo na wifi. Ovšem babička odpověděla, že wifi nemá. Karkulka se lekla, ale po 
chvíli byla zase v pohodě, protože si vzpomněla, že má data.
Potom k babičce dorazil vlk. Babička se zeptala, jestli si dá buchtu, ale vlk odpověděl, že by si raději dal babku. Babička neváhala,  
vzala svou Nokii 3310 a omlátila ji vlkovi o hlavu.
Karkulka nečekala, jak to dopadne, rychle doběhla domů, protože potřebovala dohrát hru a mít nejlepší skóre.       

Adam Lesa, 5. třída

Věřím, že vás práce našich dětí potěšily.

Blíží se vánoční prázdniny, na které se děti i učitelé těší. Budou zasloužené zejména pro zaměst- 
nance školy. Opět dokázali, že jsou skvělý tým. Díky všem obětavým kolegům jsme obtížnou 
covidovou situaci plnou nečekaných změn a zvratů zvládli. Poděkování patří i všem 
rodičům, kteří nám při tom pomáhali.
Přejeme všem vánoční svátky prožité v lásce, radosti, štěstí a v novém roce především 
zdraví.                                                          ředitelka školy

Čtvrťáci si vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. 

Tvoření v keramickém  
kroužku.

Společná pěší vycházka na Haldu v Boršicích, kde si děti prohlédly a osvětlily 
všechna zastavení cyklostezky.

Prvňáčci aranžovali 
podzimní květináče.
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Školní družina
Školní rok jsme v družině odstartovali ces- 
tou do vesmíru v mobilním planetáriu. 
Mladší děti obohatil výukový program  
Se zvířátky ke hvězdám a starší děti 
program Život v korunách stromů. Ze 
vzdělávací agentury POCHOP, k nám v říj-
nu zavítal pan sokolník Michal Procházka  
s ukázkou devíti dravých ptáků. S úžasem 
jsme obdivovali, co vše ptáci zvládají. 
Zároveň jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavostí z jejich života. Krásné podzimní 
odpoledne jsme venku prožili díky paní 
knihovnici Petře Zemancové, která si pro 
nás připravila kamínky a ukázala další 
způsoby jak je krásně namalovat.

V prvním listopadovém týdnu nás v druži-
ně provázela praktikantka a naše bývalá 
žačka Valerie Zástavová. Připravila si pro 
děti velmi pěkné tvoření z přírodnin, 
hudební hrátky, cvičení s padákem a další 
zajímavé aktivity provázené podzimními 
skřítky. Aby se skřítci u nás cítili dobře, 
děti jim na zahradě postavily z přírodnin 
domečky. Že je s hudbou zábava, o tom nás 
ve svém programu 4. listopadu přesvědčil 
herec pan Ivan Urbánek z Brna. Seznámili 
jsme se s různými hudebními nástroji  
a sestavili skvělou kapelu.

Připravovali jsme oslavu k 120. výročí za- 
ložení naší školy a Mikulášský jarmark 
před obecním úřadem. Součástí příprav 
bylo vyrábění dekorativních předmětů na 
jarmark i výzdobu školy, nácvik hudebních  
a divadelních představení.

Čas Vánoc se blíží a děti si s nadšením tvoří 
přáníčka a dárky. Jak se vyrábí ze dřeva,  
to nám do družiny přijeli ukázat Jitka  

MATEŘSKÁ ŠKOLA

a Pavel Hutěčkovi z Želechovic. V jejich díl-
ničce si děti práci se dřevem  sami zkusily. 
Tradičně jsme s vánočním představením 
jezdili do Domova důchodců v Buchlovicích 
potěšit naše občany. Avšak  epidemická 
situace nám opět tuto návštěvu nedovolu-
je, což je nám velmi líto. Dárečky a přání  
k Vánocům  doručíme.

Rozvíjíme u dětí i výtvarné umění. Zapojili 
jsme se do výtvarných soutěží Zebra se za 
tebe nerozhlédne, Místo, které mám rád  
a Vánoce, Vánoce přicházejí. Závaznou 
přihlášku jsme poslali do celostátní soutě-
že Každé srdce má své jméno... V této  
soutěži půjde o pokus vytvořit rekord  
o nejdelší řetěz spojený z jednotlivých srdcí  
z nejvíce míst v České republice. 

Tvoření z přírodnin pod vedením bývalé žačky 
Valerie Zástavové.

Na závěr Vám, milí občané Zlechova, pře-
jeme, aby vaše srdce bylo obklopeno láskou 
svých blízkých i přátel, prožili jste klidné 
Vánoce a novým rokem 2022 vás provázelo, 
to nejvzácnější a to je ZDRAVÍ.

To vám z celého srdce přejí 

děti ze školní družiny  
a vychovatelky Jitka a Saška

Mateřská škola
Po prázdninách jsme nastoupili do naší 
školičky. Starší děti se už těšily na kamarády 
a ty nové nastupovaly s ostychem a obavami, 
co je čeká. Za pomoci p. učitelek, rodičů  
a nového adaptačního programu, byl dětem 
vstup do MŠ usnadněn. Postupně jsme se 
všichni sžili, našli si kamarády, utvořili si 
pravidla a upevnili si režim dne. Nové a menší 
děti se jmenují „Motýlci“ a je jich celkem 22.  
Podzim prožívali pozorováním změn v pří-
rodě, vyprávěli jsme si o ovoci a zelenině, 
kterou děti nosily z domu z vlastních zah-
rádek. Upekli jsme štrůdl, který ochutnali  
i rodiče. Vyšli jsme na velkou podzimní vy-
cházku, tam jsme pozorovali přírodu, hráli 
hry a řešili úkoly.

„Sluníčka“ se jmenují starší děti a ty, co  
mají povinnou předškolní výchovu. S těmi- 
to jednadvaceti dětmi začaly paní učitel- 
ky pracovat metodou edukativně stimu-
lační, kdy dochází ke kompletnímu a syste-
matickému rozvoji dětí a tím napomáhají ke 
snadnějšímu vstupu do základní školy.

Jelikož jsme ve školce, vše probíhá formou 
hry. Děti se seznamovaly s obcí Zlechov, na-
vštívily místní knihovnu. V rámci poznávání 
krás podzimu procházely park Buchlovice.

I s rodiči jsme si užili drakiádu. Počasí nám 
přálo a v oblacích létalo spoustu draků. Děti 
si spolu s rodiči udělaly tvořivý čas doma  
a svými dýňovými výtvory vyzdobily školní 
zahradu.

Školku navštívila mikulášská družina. Děti jí 
přednesly básničky, písničky a koledy. Děti 
vyráběly vánoční dárky a přání, jak pro rodiče, 
tak i pro p. školnici, která skvěle pečuje o čis-
totu celé školky a i pro p. kuchařky, které jim 
výborně vaří. O tom je děti přesvědčují dnes 
a denně frontou na přidání. Peklo se cukroví 
a perníky. Ve školce jsme přivítali Ježíška, 
který dětem daroval spoustu dárků a za to 
patří dík rodičům, kteří formou finančních 
sponzorských darů Ježíškovi pomohli.

Rádi bychom Vám popřáli šťastné a veselé 
Vánoce a do roku 2022 hodně zdraví a elánu!

děti a zaměstnanci mateřské školy
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Podzimní dny a vánoční pohoda u nás ve školičce.
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Informace z knihovny

Jak jsme Vás již informovali, vstupní míst- 
nost v knihovně prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Poněvadž se některé stavební práce 
zdržely, bude knihovna ještě i na začátku 
nového roku fungovat pouze pro výdej ob-
jednaných knih.

Vstupní prostor již prošel mnohými změ-
nami. Během úprav byly v knihovně od-
straněny kovové mříže, které oddělovaly 
knihovnu od prostor OÚ, a místo nich byla 
vystavěna sádrokartonová příčka. Stropy 
budou sníženy díky sádrokartonovému pod- 
hledu, kudy se vedou i nové rozvody pro  
elektroinstalaci a vzduchotechniku v rámci 
rekonstrukce prostor OÚ. Také zázemí pro 
knihovnici prochází změnami. Zde byla 
zbourána část příčky a odstraněna byla 
původní dlažba a obklady ze stěn. Nyní již 
podlahu zdobí nově položená dlažba. I v té- 
to místnosti budou sníženy stropy díky 
sádrokartonovému podhledu. Celá vstupní 
místnost bude po dokončení stavebních 
prací nově vybavena nábytkem, který dá 
knihovně čistý a moderní design.

Mimo rekonstrukci se také knihovna opět 
zapojuje do dotačního programu VISK3, 
z jehož zdrojů za finanční účasti obce by 
měl být pořízen nový notebook pro paní 
knihovnici, který umožní rozšíření akcí a do- 
provodného programu v knihovně i mimo 
její prostory. Dále knihovna přechází od  
13. prosince na nový výpůjční systém 
TRITIUS. Změny se týkají primárně online 
katalogu, ve kterém lze vyhledávat tituly, 
a dále čtenářského konta, kde si mohou 
zájemci rezervovat knihy nebo prodloužit 
výpůjční dobu u již zapůjčených titulů. Zatím 
to tedy vypadá (pokud nám to pandemie 
nepřekazí), že na naše čtenáře a návštěvníky 
v roce 2022 tu čeká mnoho nového.

Za knihovnu děkuji všem čtenářům, kteří 
využívali možnosti si vypůjčit hry, knihy, 
poslechová CD, Albi knihy aj. Děkuji také 
obci za finanční podporu. A nám všem přeji 
do nového roku především pevné zdraví  
a hodně krásných chvil strávených s hezký-
mi knihami.

Co se nyní děje v knihovně 
za zavřenými dveřmi?

KONTAKTY PRO  
OBJEDNÁNÍ KNIH

Výdej objednaných knih 
proběhne 5. ledna 2022  
od 15.00 do 17.00 v zasedací 
místnosti OÚ.

Tel.: 776 553 068
E-mail: 
knihovna.zlechov@seznam.cz 

Vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže Lovci perel a předání ocenění těm nejúspěšnějším.

V pondělí 18. října započaly stavební práce  
a úpravy vstupní místnosti v knihovně. Knihy, 
hry a kouzelné čtení si tak čtenáři prozatím 
nemohou vybrat osobně, ale pouze dopředu 
objednat a vyzvednout.

Letošní předškoláci byli jako první školkáčci v knihovně. Poznávali zvířata, která žijí v lese,  
podle obrázků i podle zvuku. Zahráli jsme si na medvědy a přečetli si kousek z knihy  

o Kaštánkovi. Skoro nám nezbyl čas, abychom si Kaštánka vyrobili.
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Farnost
Život zlechovské farnosti
S přibývajícím teplem ztrácel Covid 19 sílu 
a přestože nás zcela neopustil, opatření se  
zmírnila. Po zmírnění vládních nařízení mohli 
školáci přijmout 1. sv. přijímání a v neděli  
20. června nás přijeli potěšit zpěvem a muzi- 
kou členové Folklorního studia Buchlovice.

Vypravili speciální vlakovou soupravu, obsa-
zenou svým mužským pěveckým sborem, 
cimbálovou muzikou a přísnou průvodčí. 
Šlo sice o propagační jízdu, související se zvi-
ditelněním jejich hudebního CD s názvem 
„Tady néni nic“ i zpěvníkem „Okolo Buchlova“, 
přesto si pozornost veřejnosti ve velmi par-
ném dnu získala. Ve Zlechově zastavoval 
vláček u kostela. Podívat se a poslechnout 
si cimbálovku přišli nejen dospělí, ale i děti. 
Škoda jen, že jich přišlo tak málo.

V červnu brigádnici vyklidili na faře půdní 
prostory nad hospodářskou budovou, aby 

bylo vše připraveno na nové zastřešení. 
Krytiny byl dostatek a nemusela se kupovat. 
Trámy se nemusely měnit, byly v dobrém 
stavu. Střecha byla oplechována a byla polo-
žena nová krytina. Práce provedli Jiří, Tomáš 
a Filip Krušinovi. Střecha byla dokončena 
11. června. Její oprava přišla na 70 000 Kč. 
Farní úřad získal na opravu střechy dotaci od 
obce Zlechov ve výši 40 000 Kč, za což tímto 
zastupitelstvu obce děkuje.
Farnost začala šetřit na opravu fasády 
kostela, aby bylo možné výhledově opravu 
realizovat. Bude třeba opravit i schodiště, 
které se také rozpadá. Aby bylo možné 
realizovat opravy po částech, nacenění 
prací bylo rozděleno do tří částí. Celkový 
návrh ceny oprav je 1 547 289,13 Kč. Na  
opravy fasády kostela bude zřízen transpa-
rentní účet.
V sobotu 3. července se P. Chmelař účastnil 
slavnostního otevření Cyklostezky sv. Meto-
děje, spojující obce Boršice a Zlechov. O den 
později 4. července se konala při mši svaté 
sbírka na obce postižené tornádem. Věřící při  

ní věnovali 30 000 Kč. Velkorysý čin proved- 
li výše uvedení pánové Krušinovi, kteří po-
máhali v postižené oblasti a během 5 dnů 
zcela zrekonstruovali střechu jednoho dom-
ku v Moravské Nové Vsi.

Velehradská pouť letos probíhala bez ome-
zení a zúčastnili se jí i poutníci ze Zlechova.

Nastal čas dovolených. Po velehradské pouti 
odcestoval P. Chmelař na krátkou dovolenou 
do Krkonoš. Zato P. Radek Gottwald zamířil 
do Zlechova, aby vyměnil kněžský hábit za 
štětku, kladívko a zednickou lžíci. Přijel domů, 
aby polopracovně strávil svou dovolenou 
s maminkou a poopravil na domku, co bylo 
třeba. Při té příležitosti sloužil v neděli 18. čer- 
vence v kostele mši svatou. Pak jej čekala 
výměna kyčelního kloubu a po uzdravení se  
stane jeho dalším působištěm Praha-Kobylisy.

Ve dnech 19. a 20. července hostil P. Chmelař 
na faře 8 spolubratří kněží. Toto setkání 
přineslo nejen výměnu zkušeností, ale bylo 
příjemným setkáním s přáteli, při němž otec 
Rudolf oslavil své 58. narozeniny.

Poutníci, putující na Velehrad se ve Zlechově 
zastavili v sobotu 28. srpna na malé ob- 
čerstvení, které pro ně farníci připravili u kos-
tela. V neděli 29. srpna požehnal po mši svaté 
P. Chmelař školní aktovky a batohy a požeh-
nal dětem, které je budou nosit do školy.

Hodová mše svatá za mládež, hodovou chasu 
a jejich rodiny byla sloužena v sobotu 16. října  
a přítomen byl na ní také Mgr. P. Radek 
Gottwald.

Dušičkový koncert buchlovické scholy a far-
ního sboru v Buchlovicích byl určen všem ná-
vštěvníkům. Uskutečnil se v sobotu 30. října  
v 18.45 v chrámu sv. Anny ve Zlechově.

Dvacetičlenný farní sbor a schola vzájemně 
spolupracují a propojují členy farnosti 
Buchlovice a Zlechov. Hostem koncertu je 
hobojistka Lenka Grebeňová a zlechovský 
Stanislav Haloda hrající na klávesy a varhany.

V programu zazněla desítka klasických, 
duchovních i populárních skladeb. Zajíma-
vostí byla úprava orchestrální suity Planety 
anglického skladatele Gustava Holsta, je- 
jíž 4. ze sedmi částí Jupiter byl v úpravě  
Pavly Večeřové pro trub- 
ku, varhany a sbor. 
Koncert zpříjemnily po- 
pulární písně z pohád-V červnu nás přijeli potěšit zpěvem a muzikou členové Folklorního studia Buchlovice.

Po zmírnění vládních nařízení mohli v červnu školáci přijmout 1. sv. přijímání.

Střecha hospodářské budovy na faře  
byla nově zastřešena.
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ky Anděl Páně II., hity Karla Gotta, ale i an- 
glická verze You Raise Me Up z filmu Sec- 
ret Garden nebo francouzský hit L'important 
c'est la roseatd. Koncert vznikl pod vede-
ním sbormistryně Pavly Večeřové, která jej 
dirigovala. Moderovala Petra Kropáčová. Kon-
cert návštěvníkům přinesl nevšední hudební 
zážitek, při kterém mohli zavzpomínat na ty, 
kteří odešli na věčnost. Bouřlivý potlesk byl 
důkazem toho, že se koncert líbil. Škoda je,  
že posluchačů bylo tak málo.

Letos neproběhly žádné společné poutě 
věřících, poutě bylo možné podnikat pouze 
individuálně. Neuskutečnil se ani farní tábo- 
rák, ani farní den. Zato pobíhala intenzivně 
příprava k svátosti biřmování. 

Při biřmování je třeba většího počtu mini-
strantů. Zlechovská farnost se potýká s ne-
dostatkem ministrantů, zatímco v Buchlovské 
farnosti ministruje najednou 12 ministrantů. 
P. Chmelař tedy rozhodl, že pro biřmovance 
z obou farností bude biřmovacím místem 
kostel sv. Martina v Buchlovicích. V sobotu 
biřmovanci pobývali na Hostýnu, kde je čekal 
celodenní program s otcem Rudolfem.

Biřmování proběhlo 21. listopadu a tuto svá- 
tost přijalo z rukou pomocného biskupa 
Mons. Josefa Nuzíka 10 zlechovských biřmo-
vanců. Byli to Andrea Lukášová, Tomáš 
Zemanec, Lucie Goliášová, Adéla Andrýs-
ková, Ivan Vojtěšek, Patricie Mařáková, Jan 
Zástava, Libuše Černá, Klára Vojtěšková  
a David Mařák. Slavnostní atmosféru podpo-
řil zpěv buchlovského chrámového sboru.

Při bohoslužbách v sobotu a v neděli o prv-
ním adventním víkendu 27. a 28. listopadu 
žehnal P. Chmelař v kostele zájemcům ad-
ventní věnce.

V sobotu 4. prosince měl P. Chmelař po-
žehnat prostory školy, která oslavuje 120 let 
od svého otevření. Poté u obecního úřadu 
měl pokřtít obecní kalendář. Obě akce byly 
z důvodu zamezení šíření nemoci Covid19 
zrušeny.

V roce 2022 připravujeme konání veřejné 
sbírky na opravu fasády kostela sv. Anny  
a regeneraci zeleně okolí kostela.

Farní a ekonomická rada požádala zastupitele 
obce Zlechov o spolupráci při pořádání 
veřejné sbírky na opravu fasády kostela  
sv. Anny. Oznámení o konání veřejné sbírky 
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obcí, dle zákona č. 117/2001 Sb., bude pro-
jednáváno na prosincovém 16. zasedání 
Zastupitelstva obce Zlechov.

Od kolaudace kostela sv. Anny již uběhlo 
více jak čtvrtstoletí a povětrnostní vlivy 
zanechávají na fasádě a ostatních vnějších 
konstrukcích své stopy. Postupná oprava již 
započala v roce 2018, kdy byla provedena 
oprava nátěrů všech vstupních dřevěných 
dveří. Následujícího roku byly natřeny veškeré 
zámečnické konstrukce – okna a zábradlí. 
O rok později byla zrealizována kompletní 
výmalba kostela. Obec Zlechov podpořila 
tuto akci dotací z vlastního rozpočtu částkou 
ve výši 40 000,- Kč.

Oprava fasády kostela sv. Anny bude akcí, 
kterou již nelze pokrýt jen z darů věřících  
a přislíbené dotace obce Zlechov. S žádostí 
o finanční výpomoc chceme oslovit všechny 
občany naší obce, bývalé rodáky, podnikatele 
i „přespolní“ spřízněné přátele naší myšlenky.

Odměnou nám bude pohled na opravenou 
dominantu naší hezké obce i zregenerované 
blízké veřejné prostranství.

Všem, kteří podpoří naše úsilí a jakkoliv pod-
poří konání veřejné sbírky, předem děkujeme.

Na 1. pátek v měsíci 3. 12. měli věřící příležitost 
ke svátosti smíření. Další možnost ke svátosti 
smíření mají farníci před mší svatou po celou 
dobu adventní. V neděli 6. prosince po mši 
svaté děti potěšila mikulášská nadílka.

Mgr. P. Radek Gottwald

Na závěr roku 31. prosince je naplánováno 
silvestrovské půlnoční setkání u kostela.

Betlémské světlo bude letos přivezeno v so- 
botu 11. prosince ve večerních hodinách vla-
kem ze Salzburgu. O týden později, 18. pro- 
since, bude rozváženo po celé republice.  
V kostele ve Zlechově by se mělo objevit  
nejpozději na Štědrý den.

Kéž oslavy Kristova narození přinesou do  
našich rodin pohodu, lásku a radost. Požeh-
nané adventní dny všem přeje a ze srdce 
žehná Mgr. P. Rudolf Chmelař.

Svátost biřmování přijalo z rukou pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka 10 zlechovských biřmovanců.

Dušičkový koncert buchlovické scholy a farního sboru v Buchlovicích vznikl pod vedením 
sbormistryně Pavly Večeřové, která jej dirigovala.

Plán mší svatých

ve 20.00 hodin mše svatá

25. 12. 2021 –1. svátek vánoční, 
Slavnost Narození Páně
ve 8.00 hodin mše svatá

26. 12. 2021 – 2. svátek vánoční
ve 8.00 hodin mše svatá

31. 12. 2021 – Silvestr
ve 16.00 hodin mše svatá

1. 1. 2022 – Slavnost Matky 
Boží Panny Marie
ve 8.00 hodin mše svatá

24. 12. 2021 – Štědrý den
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Přívesnický pirátský 
tábor
Pojďte se s námi ohlédnout za táborovou 
letní pohodou. Podobně jako v předchozích 
letech se nám také letos, i přes situaci, 
která už nějakou dobu přetrvává, podařilo 
uspořádat přívesnický tábor, který se ten-
tokrát odehrával v pirátském duchu. Tábor 
byl realizován na začátku srpna a zúčastnilo 
se ho 13 dětí. Počasí stálo více méně při nás, 
jen ve čtvrtek nám propršelo, ale hravě jsme 
si poradili.

Hned v pondělí děti obdržely dopis od 
piráta Zlechovouse, který se svou posád-
kou na lodi zvané „Zlechovská perla“ za-
brouzdal i do našich vod. Zlechovous nás 
prostřednictvím dopisů provázel celým 
týdnem, kdy děti dostávaly každý den nové 
úkoly a indicie, aby se jim v pátek podařilo 
nalézt poklad.

Pondělí bylo seznamovací – seznamování 
dětí mezi sebou, s námi (se mnou a Janou), 
s programem… A jak by vypadal pirátský 
tábor bez pořádné pirátské výbavy? Proto 
jsme začali s její „výrobou“… Děti měli 
různě po zahradě poschovávané pirátské 
pásky na oko, každý si musel najít tu svojí. 
Po té jsme si začali chystat oděv. Důkladně 
jsme si nabatikovali trika, ponožky a ve 
škole malí piráti nechali památku, kdy paní 
školnici nabatikovali mop. Věříme, že ji to 
potěšilo:) P.S. Raduško, příště už to dělat ne- 
budeme a tímto se veřejně omlouváme. 

V úterý nás čekala úkolová stezka do Tupes, 
kde jsme si pak ve Skanzenu pokreslili pi- 
rátské hrnečky. Ve škole jsme začali s výro-
bou pirátských klobouků, které se dětem 
moc podařily.

Ve středu jsme plnili úkoly v parku v Buch- 
lovicích, kde jsme také navštívili záchrannou 
stanici a začali s výrobou pirátského maz-
líčka – papouška.

Čtvrtek byl deštivý, ten nám propršel. Při-
znávám, že zpočátku jsme měla trochu 
obavy, co s těmi malými piráty budeme celý 
den vyvádět, zda pro ně bude připravený 
denní plán dosti atraktivní. Na dopoledne 
byl pro děti nachystaný program ve 
spolupráci s panem Petrem Sýkorou ze 
Zlechova, který se věnuje lukostřelbě. 
Pan Sýkora nás se vším nejprve seznámil, 
jak se co používá a jmenuje. Děti si vše 
mohly „osahat“ a vyzkoušet. A po slovech 
přišly na řadu činy. Děti byly naprosto 
nadšené. Dokonce natolik, že s námi pan 
Sýkora musel zůstat až do konce tábora 
:) Ty děti, které lukostřelba zaujala o něco 
méně, nám chystaly odpolední svačinku –  
pekly pirátské pizzy. Nutno zmínit, že děti  
si odpolední svačinky chystaly samy (ve 
spolupráci s námi). Pekli jsme si ještě napří-
klad pirátské buchty, či muffiny.

Poslední den našly děti zbývající číslo k zám-
ku, kde byla ukryta zpráva od Zlechovouse, 
informace k podkladu. Celý den tedy děti 
číhaly, zda se někde mihne Zlechovous  
s pokladem. Už to vypadalo beznadějně, 
ale chvíli před závěrečným rozloučením se 
nakonec dětem podařilo poklad najít.

Vše dopadlo tak, jak mělo. Vše proběhlo 
hladce. Nemalou měrou k tomu přispěli 
všichni zúčastnění piráti, pan Sýkora, který 
nám ukázal další možnosti zábavy, Penzion 
V Koutě, kde se skvěle postarali o naše 
hladová bříška během obědů, OÚ Zlechov 
svým příspěvkem na provoz tábora, OÚ ve 
spolupráci s paní ředitelkou Poláškovou za 
zapůjčení prostor ZŠ jakožto našeho zázemí 
a v neposlední řadě Jana Ševčíková, která 
společně se mnou prováděla děti pirátským 
táborem. Všem patří velké díky.

Nikdo nedokážeme říct, co nám přinese další 
den, natož příští rok. Buďme ale optimisti, 
věřme v lepší zítřky a užívejme 
každé příležitosti, co nám 
život nachystá.

Tak třeba příští léto – 
ahoy! 

Za všechny piráty

Eva Hájková
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S blížícím se koncem roku je načase zhod- 
notit uplynulý čas, a to i přesto, že mys-
livecký rok končí oficiálně až 31. března. 
Členové spolku se během léta snaží ochrá-
nit dozrávající polní plodiny před nájezdy 
divočáků. Lov divočáků v lánech řepky a ku-
kuřice je velmi obtížný, vzhledem k tomu, 
že se musí provádět v noci, ale i tak se nám 
podařilo ulovit 11 divočáků, většinou v lá- 
nech kukuřice. V souvislosti s vysokými stavy  
černé zvěře bych rád touto formou požádal 
občany, kteří při pohybu v přírodě narazí 
na zhaslý kus černé zvěře, aby nám tuto 
informaci ihned oznámili a my poté ve 
spolupráci s veterinární správou zajistíme 
vyšetření kusu. Tento postup je nutný, 
protože černá zvěř může být nakažena 
přenosnými chorobami.

Vždy v podzimních měsících provádíme spo- 
lečné lovy a hony, při nichž sklízíme plody 
naší práce za celoroční péči o drobnou zvěř. 
Při našem tradičním martinském honu jsme 
ulovili 11 zajíců a 13 divokých bažantích 
kohoutů. Ještě máme v plánu jeden prosin-
cový menší hon na drobnou zvěř.

Rád bych zmínil, že se nám již loni podařilo, 
ve spolupráci se ZŠ Zlechov, zahájit činnost 
kroužku mladých myslivců a ochránců 
přírody. Bohužel byl však z důvodu koro-
navirových opatření ihned pozastaven  
a úspěšně se rozjel až se začátkem letoš-
ního školního roku. Do kroužku se přihlásilo 
dvanáct dětí, ale jeho činnost byla opět 
přerušena karanténou ve škole. Kroužek 
je určen i starším dětem a pokud by měly 
zájem, rádi je přivítáme v našich řadách. 
Činnost je podporována ČMMJ a Okresním 
mysl. spolkem a všechny děti jsou pojištěny 
u pojišťovny HALALI, vedení se ujaly dvě  
naše členky Sára Kočendová a Míša Bar-
tošíková.

Závěrem bych rád poděkoval zastupitelstvu 
obce a panu starostovi za přízeň a finanční 
podporu.

Z. Petržela, předseda MS

SPOLKY

Myslivecký spolek Vlčí důl

Slavnostní nástup honců.

Trubačka

Výlož po úspěšné leči.

Těžká práce honců...

Práce v leči.
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SK Zlechov

Před novým ročníkem muž-
stvo posílili Jiří Omelka (Slav- 
kov), Tomáš Vanda (Staré 
Město), Tomáš Jurča (Jarošov), Lukáš Gábor  
(Viktoria Otrokovice). S mužstvem se připra- 
vovala i trojice dorostenců David Holá- 
sek (16), Filip Rosůlek (17) a Šimon Ba- 
loun (15), všichni tři si zahráli i v mistrovských 
utkáních a připsali si první minuty mezi 
dospělými. Příprava na novou sezónu nebyla 
příliš dlouhá. Hned po prvním tréninku 
čekal hráče domácí zápas s Ořechovem, 
který skončil remízou 2:2. Další přípravné 
zápasy jsme odehráli na turnaji ve Starém 
Městě, který jsme vyhráli. Hráči tak dali 
dárek k narozeninám trenérovi Vandovi, 
který ve Starém Městě působil a taky tam 
i bydlí. Z turnaje se omluvila Topolná a tak 
se turnaj hrál jen ve třech – domácí Staré 
Město, Zlechov a Kunovice. Zápasy se hrály 
na 2 × 35 minut. Hned v prvním zápase 
jsme nastoupili proti Starému Městu, zápas 
rozhodl ve 48. minutě Michal Salinger. Po  
krátké pauze jsme nastoupili proti Kuno-
vicím, pro které to byl první zápas v turnaji. 
V 8. minutě vstřelil vedoucí branku Lukáš 
Kedra. Bohužel jsme vedení neudrželi, hrá- 
čům postupně docházely síly a čtyři minuty  
před koncem Kunovice vyrovnaly. V penal-
tové loterii zvítězili hráči Kunovic 5:4. Na-
konec nám získaný jeden bod z tohoto 
utkání zajistil celkové vítězství v turnaji, ke 
kterému nám pomohli hráči Starého Města, 
kteří v posledním utkání porazili Kunovice 
5:2 a skončili na druhém místě.

První ostrý zápas jsme odehráli v poháru 
KFS na hřišti Lužkovic, který se nám vůbec 
nepovedl, prohráli jsme vysoko 4:0 a z po-
háru jsme byli vyřazeni.

Mistrovská utkání
Osvětimany – Zlechov 6 : 1 (5 : 1)

Zlechov – Nedachlebice 2 : 4 (0 : 3)

Buchlovice – Zlechov 2 : 1 (1 : 0)

Zlechov – Fryšták 2 : 2 (0 : 0)

Zlechov – Těšnovice 0 : 1 (0 : 1)

Dolní Němčí – Zlechov 6 : 2 (4 : 1)

Zlechov – Šumice 0 : 3 (0 : 2)

Újezdec – Zlechov 2 : 2 (1 : 1)

Zlechov – Kunovice 3 : 2 (2 : 0)

Hluk – Zlechov 10 : 2 (5 : 0)

Zlechov – Koryčany 1 : 3 (1 : 1)

Nivnice – Zlechov 1 : 1 (0 : 0)

Zlechov – Bojkovice 0 : 2 (0 : 0)

V mistrovských utkáních jsme uhráli jen 6 bo- 
dů a po polovině soutěže nám patří 13. místo. 
Nejvíce branek za Zlechov na podzim na-
stříleli Vaněk Hynek – 7 a Bělaška Michal – 4. 
Po zápase v Hluku, který se mužstvu vůbec 

Pod pokličkou SK
Poř. Oddíl Záp + 0 – Skóre Body

1. Osvětimany 13 13 0 0 55:9 39
2. Hluk 13 9 3 1 55:20 30
3. Těšnovice 13 8 2 3 30:24 26
4. Bojkovice 13 7 3 3 30:18 24
5. Šumice 13 7 1 5 30:28 22
6. Buchlovice 13 6 2 5 16:18 20
7. Dolní Němčí 13 6 1 6 30:26 19
8. Nivnice 13 6 1 6 19:21 19
9. Újezdec 13 5 2 6 28:33 17

10. Kor yčany 13 4 3 6 21:31 15
11. Kunovice 13 4 0 9 20:36 12
12. Fr yšták 13 2 1 10 17:34 7
13. Zlechov 13 1 3 9 17:44 6
14. Nedachlebice 13 1 2 10 19:45 5

Tabulka po podzimní části soutěže:

nepovedl, skončil po vzájemné dohodě tre-
nér Jaroslav Vanda a mužstvo převzal Pavel 
Cigoš, bývalý trenér Boršic. V zimní přípravě  
je naplánováno 5 zápasů. Mistrovská utkání  
v jarní části začneme na domácím hřišti 27. 3. 
2022, soupeřem bude mužstvo Osvětiman, 
které na podzim vyhrálo všech 13 utkání.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim spon-
zorům, kteří nás podporují: OBEC ZLECHOV, 
STAVSPEKTRUM, RACE AIRCRAFT s. r. o., PELETY 
KUNOVICE, A-ORTO s. r. o., AGRO ZLECHOV, 
EMOS CZ group a. s., AUTODOPRAVA František 
Ryška, ARAVER CZ s. r. o., OČNÍ OPTIKA Lesa s. r. o.,  
FAMES spol. s r. o., ALUCAST s. r. o.

So 12. 2. 14.00 hod UT Veselí SK Zlechov – 1. FC Polešovice 8. 1.B tř.
So 19. 2. čas bude upřesněn UT Kyjov FC Kyjov 1919 – SK Zlechov 3. 1.B tř.
So 26. 2. 16.00 hod UT Strážnice SK Zlechov – TJ Slavoj Rohatec 9. 1.A tř.
So 5. 3. 14.00 hod UT Dubňany FK Baník Dubňany – SK Zlechov 3. 1.A tř.
Ne 13. 3. čas bude upřesněn hř. Strážnice/UT Strážnice TJ Jiskra Strážnice – SK Zlechov 10. 1.B tř.
Ne 20. 3. 10.00 hod hř. Zlechov SK Zlechov – TJ Topolná 6. 1.B tř.

Poslední sloupec je umístění soupeřů po podzimní části ve svých soutěžích.
Případné změny v časech přípravných zápasů a výsledky můžete sledovat na stránkách klubu 
 www.skzlechov.cz, nebo na facebooku @skzlechov.cz

Rozhovor s brankářem Jiřím Vendelem
Po delší době se opět pouštím do rozhovorů s osobnostmi zlechovského 
fotbalu. A myslím si, že dnes tu se mnou sedí opravdu novodobá legenda. 
Borec, který spolehlivě kryl záda svým spoluhráčům spoustu sezón. Dovolím 
si tvrdit, že zde byl nejdéle ze všech odvážných mužů, co se kdy ve Zlechově 
mezi tři tyče postavili. Spolehlivý, skromný a spíše tichý, věčně vysmátý, 
pracovitý kluk, ač staroměšťák, tak zlechovský patriot Jirka Vendel. Nazdar 
kamaráde.

Vidím, že okolo tebe poskakují dvě ratolesti, 
takže si užíváš i roli otce.

Tuto roli si užívám už více jak 6 let a dá-li Pán 
Bůh, tak se někdy v období startu jarní části 
sezóny budu muset dostavit ještě s nějakou 
pozorností do kabiny, jak už to bývá zvykem  
s každou novou ratolestí.

Vraťme se na začátek, jak jsi se vlastně do  
Zlechova, ty staroměšťák, dostal? Já si to pa- 
matuju celkem přesně, ale co ty? Vzpomeneš 
si ještě, jak jsi seděl za bránou a sledoval 
trénink místních dorostenců a v 17 letech jsi 
nechtěl o chytání už ani slyšet?

Kdyby tehdy ve Zlechově nebylo poměrně silné 
zastoupení staroměšťáků v dorostu i mužích, 
tak bych asi s tebou tento rozhovor nikdy ne- 
dělal. Přivedl mě tehdejší hráč dorostu a ka-
marád ze základky Aleš Bárta, který mně to čas 

od času s důležitostí připomene. Ale není úplně 
pravda, že bych o chytání před dvaceti lety 
nechtěl ani slyšet. Bylo to po čtyřletém období, 
poté, co jsem se rozhodl ze dne na den skončit 
v žákovské ligové soutěži ve Starém Městě, kdy 
mě to zase začalo táhnout zpátky k fotbalu 
a asi jsem jen potřeboval někoho, kdo by mě 
chytil za límec a dotáhl kamkoliv na trénink.

Proti komu jsi poprvé oblékl dres Zlechova 
a vybavíš si i soupeře a výsledek, mně se to 
nějak nevybavuje. Jen si vzpomínám, že tě 
hned přetáhli do mužů, kterým se zrovna tou 
dobou moc nedařilo a tam jsi snad vychytal 
vítězství 1:0 nebo remízu 1:1 proti silnému 
týmu Slovácka C na jejich hřišti, ale to určitě 
nebyl tvůj první mač.

Já bych řekl, že to bylo ve Vlčnově, kde jste 
mě snad po 2–3 trénincích (a hlavně 4 letech, 
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kdy jsem fotbal hrál nanejvýš v tělocviku na 
střední, ale rozhodně jsem nechytal) najednou 
poslali do brány, tehdy snad proti vedoucímu 
mužstvu tabulky. Pamatuji si to proto, že 
jsem to vůbec nečekal, zvlášť když v kabině 
byl brankář, který tam chytal nějakou dobu 
přede mnou. Dopadlo to nad očekávání dobře 
(1:1) a za chvíli přišla nabídka z mužů. Tam 
si úplně první nástup do soutěžního zápasu 
přesně nepamatuji, protože jsem pár zápasů 
sledoval jen ze střídačky, ale mohlo to být 
na hřišti Slovácka C, s chycenou penaltou za 
nepříznivého stavu 0:1 a nakonec výhra 2:1. 
Začátky byly velkolepé, ale aby to nevypadalo 
moc namyšleně, tak si také na stejném hřišti 
vzpomínám na gól z půlky, ale ten byl opravdu 
z půlky hřiště.

Vcelku rychle jsi se stal brankářskou jed-
ničkou, vzpomeneš si, kdo ti dělával dvojku?

Když jsem došel, tak tam byl Peťa Jakoubek, se 
kterým jsme si vždycky rozuměli a dlouhé léta 
se střídali a neřekl bych, že někdo byl dvojka  
a někdo jednička. Prostě to dobře fungovalo 
a střídali jsme se, jak bylo potřeba. Nikdy jsem 
ve Zlechově nezažil, že by mezi brankáři byla 
nějaká nezdravá rivalita, spíše jsme si snažili 
navzájem vyhovět.

Za ten dlouhý čas se vystřídala za kormidlem 
Zlechova i spousta trenérů, na kterého nej-
raději vzpomínáš a kdo podle tebe nejvíc 
ovlivnil tvou kariéru?

Pokud se to tak dá nazvat, tak mou kariéru 
nejvíce ovlivnil můj trenér v přípravce, který 
chtěl vyměnit po debaklu v poločase brankáře 
a poslal mě z hrotu na opačný konec hřiště  
a od té doby jsem, až na pár výjimek, zůstal 
věrný třem tyčím. To bylo samozřejmě ještě 
ve Starém Městě. Za těch 20 let ve Zlechově 
se zase tolik jmen na trenérské pozici nevy-
střídalo. Jako autora rozhovoru a mého prv- 
ního trenéra ve Zlechově tě nemůžu nevzpo-
menout a v mužích pak dlouholetý trenér Jiří 
Kraml. Dále pak Ivo Šimčík, Libor Rosůlek, 
Pavel Nožička a na chvilku Jan Kameník  
a Jaroslav Vanda. Všichni mně něco dali a ma- 
jí můj velký obdiv, že se do takového dobro-
družství vůbec pustili a často dokázali  
s mužstvem velké věci. Každý má své zásluhy 
a proto bych nechtěl někoho vyzdvihovat.  
V pozadí stál ale ještě jeden neméně důležitý 
muž, který se staral o chod klubu celých těch 
20 let a měl na zlechovském „zázraku“ svůj 
velký podíl. Byl jím Bohumil Obdržálek, který 
měl, jak všichni víme, neskutečnou vášeň pro 
místní SK a doufám, že ho to úplně neopustilo.

Je těžké pro gólmana na vesnici fotbalově 
růst, když málo kde mají speciálního trenéra 
brankářů? Kde ty ses učil dovednostem, když 
pomineme tvůj přirozený talent?

Je to určitě složitější a pokud se má něco na-
učit, potřebuje trenéra stejně jako hráči. Ale  
i ve Zlechově se na čas ukázaly světlé výjimky, 
které se ujaly role trenérů brankářů. V mých 
zlechovských začátcích to byl Petr Valenta  
a za éry Pavla Nožičky přišel Zdeněk Šnajdar. 
Mezitím samozřejmě hrající trenér Petr Drobisz. 
Jinak jsem se učil v žácích hlavně tehdy u dru-
holigových brankářů, kteří v té době chytali 
ve Staré Městě a snažili se nám něco předat. 
Nejvytrvalejší byl ale nenápadný pan Vavřeník, 
který se mně věnoval v žákovských letech. V mu- 
žích už je to spíše o získávání zkušeností než  
o učení se novým dovednostem.

Měl jsi nějaký brankářský vzor?

Možná proto, že já jsem to s balónem nikdy 
moc neuměl, se mně s lehkou nadsázkou líbil 
bláznivý styl Reného Higuity, který se nebál 
vzít balón a vydat se na sólo přes celé hřiště 
(občas se mu povedlo balón předat soupeři  
a inkasovat). A hlavně jeho nejznámější kou- 
sek, v přáteláku proti Anglii, kdy z čáry vyko-
pával „škorpionskou patičkou“ letící míč za 
jeho záda, jsem chtěl také někdy zkusit v zá- 
pase, ale nenašel jsem dostatek odvahy k pří- 
padnému ztrapnění, pokud by se to nepovedlo.

Když to mužstvu moc nešlo, neměl jsi chuť 
se na to vykašlat a jít jinam, měl jsi nějaké 
nabídky?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem si taky ne-
prošel nějakou krizí, ale s tím se setká během 
tolika let snad každý. Paradoxně se nabídky 
objevily až v době, kdy jsem na nějaký přestup 
neměl pomyšlení a hlavně už jsem byl lehce za 
zenitem a spíš jsem řešil, jak to stíhat alespoň 
ve Zlechově.

Všechno se nějakým způsobem vyvíjí, vidíš 
nějaký rozdíl mezi hráči, když jsi začínal  
v mužích ty a dnešními mladými hráči?

U mladší generace se asi trochu změnilo 
vnímání autority trenéra. Když dal trenér 
nějaké pokyny, tak si dřív nikdo nedovolil  
o jeho rozhodnutí nahlas polemizovat, ale 
šel na plac a nějak se s tím popasoval. Stejně 
tak spoluzodpovědnost za mužstvo, a to, 
že ostatní v tom nenechá, i když nedodržel 
životosprávu a večer před zápasem se mu 
to nečekaně vymklo z kontroly, tak si nikdo 
nedovolil nepřijít a nenastoupit. Pak je to také 
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o tom, co je hráč schopný pro fotbal obětovat. 
Co znám starší kluky, tak v průběhu sezóny 
mimo zdravotní důvody chyběli jen výjimečně 
a víkendy podřídili rozlosování. V poslední 
době je na zápas omluvenek mnohem více 
i z jiných důvodů. Ale do jisté míry to chápu, 
protože jsem v tomto ohledu také nebyl 
vzorným příkladem.

Ty jsi před touto sezónou byl součástí 
výměny mezi Zlechovem a Starým Městem, 
kdy ty jsi putoval na Širůch a opačným 
směrem přišel Tomáš Vanda. Angažoval 
ses nějak v tomto přestupu, bylo tvým 
přáním si na „stará“ kolena ještě zahrát za 
Starák, kde jsi doma? A jaké jsi měl pocity, 
když jsi na turnaji nastoupil proti svým 
dlouholetým spoluhráčům, byla znalost 
soupeře výhodou?

Shodou okolností bydlíme s Tomášem v jed-
nom činžáku, takže naše občasné potkávání na 
pavlači mělo jasné téma. A v době, kdy už byl 
čas přenechat místo mladším a perspektivním, 
byl nejlepším adeptem na doplnění brankařské 
dvojice po mém odchodu. Tak jsem mu tuto 
výměnu nabídl a po pár týdnech na ni kývl. 
Přiznávám, že tam byla i trocha nostalgie 
a plán zakončit vše tam, kde to začalo. Na 
turnaji to byl zvláštní pocit, na jednu stranu 
prohra v novém dresu, na druhou stranu jsem 
to klukům přál a měl jsem možnost na vlastní 
kůži pocítit, že na tom nejsou zase tak špatně  
a mají šanci se poprat o body i v 1.A.

Jirko, co ti v poslední době udělalo radost  
a těšíš se už na Vánoce?

Radost mně udělala žena, když mně oznámila, 
že se můžu těšit na další malý zázrak. Vždycky 
jsem se těšil na Vánoce a těším se i teď s malými 
dětmi, i když jsou přípravy o to náročnější.

Poslední otázka, co bys popřál a poradil 
celému SK do nového, snad lepšího roku?

Celému SK bych přál, aby se fotbal pořád 
hrál, protože jak je vidět na osudu některých 
okolních dědin, tak to není samozřejmost  
a stojí to hodně úsilí. Aby se hrálo pro radost 
samotných hráčů, fanoušků i všech kolem, 
kteří se na chodu SK podílí. A když se zrovna 
nedaří, tak pamatovat na to, že je to pořád 
„jen“ fotbal, protože v životě jsou i důležitější 
věci. Ale vykládej to klukům po prohraném 
zápase, do kterého dali všechno.

Jiří Kočenda

Rozhovor s trenérem Pavlem Cigošem
Mužstvo se v zimě, pod vedením trenéra Jaroslava Vandy, připravovalo na svou další účast v 1.A třídě. Po 11 kolech a debaklu  
v Hluku se vedení s trenérem dohodlo, že mužstvo potřebuje nějaký nový impuls a spolupráci ukončili. Kormidla se ujal bývalý 
hráč Zlechova, Buchlovic a Nedakonic, úspěšný trenér Boršic, pan Pavel Cigoš. Tímto rozhovorem bychom vám rádi Pavla trochu 
přiblížili a seznámili vás s jeho představami, jakým směrem by se dospělý fotbal měl ve Zlechově ubírat. 

Ahoj Pavle, hádám, že si budeme tykat, ko-
neckonců už se nějaký rok známe a vzal sis  
za manželku moji bývalou sousedku :-). Vrať-
me se napřed trochu do historie, k tvé hráč-
ské kariéře a hlavně působení ve Zlechově.  

Nevím, jestli jsem vzpomenul všechny týmy,  
kde jsi působil, kdyžtak mě oprav. Jak vzpo-
mínáš na své angažmá ve Zlechově a divoká 
devadesátá léta, kdy tu hrál i tvůj brácha?  
Na které spoluhráče rád vzpomínáš?

Dobrý den, rád bych pozdravil všechny pří-
znivce sportu a fotbalu, zvláště ve Zlechově  
a popřál jim do nového roku, stejně jako hrá-
čům SK Zlechov, jen a jen mnoho úspěchů  
v novém roce 2022.
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Úvodem ti jenom doplním angažmá. Jiskra 
St.Město, RH Znojmo, TJ Vrbovec, VTJ Mikulov. 
Na fotbal ve Zlechově vzpomínám docela rád  
a jak už jsi vzpomenul, bylo to i období, kdy 
jsem se zároveň snažil ke svému fotbalovému 
srdíčku získat i srdíčko tvojí sousedky Simonky 
(smích). Samozřejmě rád vzpomínám na časy, 
kdy jsem nastupoval po boku Mirka Bednaříka, 
Libora Rosůlka, Zdeny Psotky st., nebo předsedy 
JZD Pepika Hrabce. Samozřejmě tam byla  
i řada dalších skvělých i mladších spoluhráčů, 
na které rád vzpomínám.

Co bylo důvodem tvého odchodu ze Zle-
chova a jak se ti dařilo v novém angažmá? 
Platil jsi vždy za kanonýra, bylo tomu tak  
až do konce aktivní činnosti?

Důvodem mého odchodu nebylo nic víc než 
prostě a jednoduše něco změnit a jít dál. 
Nehledal bych v tom žádné jiné smyšlené 
důvody. Samozřejmě rád vzpomínám, když 
jsme s Liborem nebo Mirkem Velcrem st. 
soutěžili, kdo dá více gólů a myslím, že tuto 
soutěživost jsem si přenesl i do dalších svých 
působišť.

Kromě hraní jsi byl i rozhodčí, jak tě bavil 
fotbal z druhé strany a jiného pohledu?

Fotbal z druhé strany je hodně zajímavý, ale 
všechno má své pro a proti. U mě rozhodlo to 
srdíčko a chuť ty góly spíše dávat než o nich 
rozhodovat z pozice 23. činovníka hry.

Kdy tě napadla myšlenka, že bys trénoval 
a kde jsi s tím začal a jak to pokračovalo? 
Trochu nám to zmapuj.

Tak začal jsem už hodně dávno, když byl ješ- 
tě můj Míša malinký a já při možnostech 
vypomáhal panu Moravčíkovi v Boršicích u pří- 
pravky. Posléze jsem z pracovních důvodů  
a zahraničních cest musel na nějakou dobu 
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od fotbalu ustoupit, ale hned jak jsem zjistil, 
že bez fotbalu to nemá smysl, jsem se vrátil  
a znovu začal u mládeže, kde se opět pohybo-
val můj syn a pak už se to zastavit nedalo. 
Když přišla nabídka z Boršic, které v té době 
dostávali nehorázné nadílky, bylo rozhodnuto. 
Věděl jsem, že přišel čas ukázat, co všechno už 
dokážu i spoza lajny. A myslím, že mně to vyšlo. 
Podívejte, co jsem v Boršicích dal dohromady.

Co je z tvého pohledu momentálně největší 
příčinou toho, že se Zlechov nachází v ta-
bulce tam, kde je? A má naopak tým něja-
kou devízu, ze které by se dalo těžit?

Má práce u tohoto poměrně mladého týmu 
teprve začala a měl jsem s nimi poměrně 
ostrý start ve třech utkáních bez jakékoliv 
přípravy. Jedno však vím zcela jistě. V tomhle 
mladém týmu chybí, stejně jako tomu bylo 
v Boršicích, disciplína a herní systém. Tohle 
jsou dva nejdůležitější faktory, pokud chcete 
v kolektivním sportu něco dokázat. Jsou tady 
mladí hráči, kteří mají vysoký potenciál, ale  
v momentě, kdy se jim nebo týmu přestane da-
řit, ztratí motivaci to strhnout na sebe a raději  
to zabalí. Tohle je to první co musíme změnit.

A tvoje vize do budoucna, plány na zimní 
přípravu, posílení mužstva atd.? Trh hráčů 
na naší úrovni mi přijde vcelku přebraný, 
z kama brát a co vůbec můžeme příchozím 
hráčům nabídnout?

Budoucnost ve zlechovském fotbale nevidím 
černě. Naopak, jak už jsem zmínil, jsou tady 
šikovní mladí hráči a jen se s nimi musí naučit 
pracovat. Samozřejmě, že nějaké zimní sous-
tředění a posílení týmu na klíčových postech 
musí proběhnout. V mé hlavě už se samozřejmě 
něco rýsuje a nějaké jména už tam lítají. Je však 
ještě brzo o čemkoliv teď nahlas mluvit! (Smích)

V souvislosti s tvojí osobou si mnozí fanouš-
ci myslí, že by mohl přijít tvůj syn Michael, 
který momentálně válí za Boršice krajský 
přebor a nutno podotknout, že vcelku se mu 
herně i střelecky daří, je to spíš fikce nebo sis 
i ty s touto myšlenkou pohrával?

Jirko, jak už jsem uvedl v minulém dotazu, na 
jakékoliv jméno a o jakýchkoliv posilách je ještě 
brzy mluvit a něco zveřejňovat, soupeři jsou 
také v pozoru! A co se týče mého syna, také 
mám názor, že i krajský přebor je pro něj málo. 
Ovšem nikdy neříkej nikdy, vždyť se tady narodil 
a pocházel odtud také jeho zesnulý dědeček, 
známý zlechovský heligonkář Zdeněk Kapitán, 
který by byl určitě pyšný.

Znal jsi některé hráče už před svým pří-
chodem a na koho budeš nejvíce spoléhat  
a chtěl bys, aby na sebe vzal roli lídra nebo 
je na to ještě příliš brzy?

Jak už jsem řekl, jsou tady velmi šikovní mladí 
hráči a jen se s nimi musí umět pracovat  
a musí se na vše správně připravit. Při vhodném 
doplnění týmu, může být v budoucnu lídrem 
celý tým.

Pavle, děkuji ti za čas, který jsi nám věnoval 
a budeme ti fandit, abys na jaře vrátil do 
Zlechova fotbalovou radost.

Jiří Kočenda

Vzhledem k velkému rozsahu byl text zkrá-
cen a celé rozhovory najdete na webových 
stránkách SK Zlechov: 

https://www.skzlechov.cz/ 
clanky/rozhovory/
K načtení stránky na mobil- 
ním zařízení využijte přilo- 
žený QR kód.

Kynologický klub
Členské poplatky
Již je možné uhradit členský poplatek na rok 2022. 

Úhradu prosím proveďte na účet klubu:

2501012818/2010 (FIO BANKA), do 31. 1. 2022. 

Do zprávy pro příjemce zadejte své jméno. Variabilní symbol není 
nutný, pokud chcete zadat, zapište své telefonní číslo.

Důležitá informace pro zájemce o výcvik 
agility
Nový kurz začátečníků bude otevřen v dubnu 2022. Od měsíce 
března 2022 je možné zasílat přihlášky. V tomto termínu bude 
zpřístupněna elektronická přihláška v záložce "AGILITY" a kontakt na 
výcvikáře.

Navštivte nás:
Adresa: Zlechov 596

Zavolejte:
+420 737 585 729  (předseda klubu)

Napište:
cvicak.zlechov@gmail.com

Internet:
https://www.kkzlechov.com/ https://www.facebook.com/kkzlechov

KK – internet KK – Facebook

28. srpna proběhl v areálu KK Den otevřených dveří. Návštěvníci měli 
možnost zhlédnout krátké ukázky dovedností a děti se zapojily do 

překonávání zábavných překážek společně s pejsky.
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V rytmu „2021“ života
Zlechovský spolek V rytmu života má za se-
bou další vydatný půlrok! Pojďme společně 
zavzpomínat na spoustu nezapomenutel-
ných zážitků a zároveň nahlédnout pod 
pokličku ,,zlechovských cvičenek“, které se  
i v covidové době umí bavit a užívat si vol-
ného času!

Hned v červenci jsme odpálily letní sezónu 
vinařskými stezkami v okolí Strážnice. 
Následující druhý prázdninový měsíc jsme si 
již tradičně vyšláply na Lysou horu, tentokrát 
od přehrady Šance přes Čupel a Kobylanku. 
Dále jsme pokračovaly velmi oblíbeným 
párovým cvičením s mužskými polovičkami, 
a to úspěšně již poněkolikáté na školním 
hřišti ZŠ Zlechov. To také využíváme i k let-
nímu cvičení, protažení a trénování celého 
těla s přidanou hodnotou času na čerstvém 
vzduchu. Od září už jsme se znovu vrátily do 
tělocvičny k pravidelnému cvičení pondělí – 
středa – čtvrtek vždy od 19 hodin.

Že pečení chleba patří jenom do pekárny? 
Kdepak! My jsme pojaly tuto starodávnou 
tradici za své. Zorganizovaly jsme si společné 
pečení chleba v kuchyni u Dvořáčků. A že to 
byla precizně připravená akce, o tom nemusí 
nikdo pochybovat. Pan domácí nás provedl  
celým procesem – od zadělávání, přes kvá-
sek, kynutí až po voňavé vytažení z trouby. 
Takovýto chleba namazaný domácím más-
lem prostě nemá chybu!

SPOLKY

V rytmu života

Spolu s obecním úřadem jsme zorganizovaly 
divadelní představení Růžové brýle  

divadla DONDI.

Druhý prázdninový měsíc jsme si již tradičně vyšláply na Lysou horu.

Cvičení na čerstvém vzduchu nás baví nejvíce.
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Divadlo bylo pro nás, neposedné holky ze  
Spolku, další výzvou. Spolu s obecním úřa- 
dem jsme zorganizovaly divadelní před-
stavení Růžové brýle divadla DONDI.  
V hlavních rolích se představily naše Zlechov-
janky Emilka a Anna Pospíchalovy spolu  
s Monikou Horkou.

No a mezi poslední kulturní akci, kterou 
bychom mohli vzpomenout, určitě patří 
seminář u floristky Marie Hubíkové v Sadech. 
A téma? Jak jinak než vánoční výzdoba 
u nás doma, díky tomu jsme všechny na-
sbíraly cenné zkušenosti a rady při výrobě 
vánočních věnců, svícnů a jiných aranžmá.  

Až budete u někoho z nás doma, tak se mů-
žete přesvědčit, jak jsme se s tím popasovaly 
na vlastní kůži .

A tak jsme se dostali až do samého závěru 
roku. Bohužel i nás postihuje doba covido- 
vá, což znamená omezení či rušení vánoč- 
ního cvičení, rozloučení se v pohybu a jiných 
závěrečných akcí. Ale nevěsme hlavu a dou-
fejme v lepší časy v novém roce.

Tak veselé Vánoce plné rodinného rytmu ži-
vota, zdravého mlsání a zážitků.

DĚNÍ V OBCI

Autorské čtení Kateřiny Dubské
Úspěšná spisovatelka Kateřina Dubská se  
dnes věnuje nejen psaní knih, ale i ekolo-
gickému zemědělství. Žije na samotě u lesa 
v Bílých Karpatech a poslední srpnový víkend 
zavítala do naší vesnice, aby přiblížila své 
dílo i čtenářům ve Zlechově. V dubnu 2013 
vyšel její první román Člověk Gabriel, který 
je označován jako snový román z prostředí 
Bílých Karpat a zobrazuje zaniklý svět ko-
čovných Romů, tato kniha byla pro mnohé 
přítomné velkým lákadlem, protože obsahu-
je i zmínku o Zlechově. Ve svém druhém 

Autorské čtení se neslo v přátelském duchu, nechybělo občerstvení a dobrá nálada.

románu Dcery autorka vypráví příběh čtyř 
generací své vlastní rodiny a jeho děj se ze 
Slovácka přesouvá do Prahy a do severních 
Čech. V listopadu 2016 vyšla povídková kni- 
ha Malé zázraky a po ní následovala humo-
ristická kniha Z kopce do kopce (čtenářský 
tip redakce), o městské ženě, která se roz-
hodla žít na venkovské polosamotě. Jejím 
zatím nejnovějším literárním počinem je 
román, který vyšel  v červnu 2021, s názvem 
Hendrixova kytara, inspirovaný příběhem 
skutečné kytary Jimiho Hendrixe a jejího 
současného majitele.

A převážně o poslední zmíněné knize byla 
tato příjemná letní akce. Ta se povedla i přes 
nepřízeň počasí, které spíše než letní připo- 

mínalo to aprílové. Pořadatelka, paní Kory-
čánková, děkuje všem, co se nebáli a přišli.
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Dění v obci
Slavnostní otevření Cyklostezky 
sv. Metoděje

4. letní promítání 
Retro disco 90ky
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Slovácké hody s právem

DĚNÍ V OBCI

Slavnosti vína
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Zimní Zlechov

Obec Zlechov – 
fotogalerie Flickr

Podzimní vinobraní



PROSINEC 2021/2
STRANA 29OSOBNOST OBCE

Historie obce
Vážení čtenáři,

na obecním úřadě nepolevuje snaha v pá-
trání po archivních fotografiích z prostředí 
naší obce.

• V roce 2021 se k nám dostalo několik zají- 
mavých obrázků ze života bývalého JZD.

• Dále jsme nalezli v obecním archivu ně-
kolik fotografií obce z let 80-tých.

• Podařilo se digitalizovat dva kinofilmy  
z pozůstalosti po otci Janu Marečkovi, 
a to konkrétně film ze stavby nového 
kostela a z jeho vysvěcení.

• Pokusili jsme se vypátrat film, který byl 
natočen v JZD v roce 1987 k slavnostnímu 
otevření síně tradic, ale zde jsme byli 
bohužel neúspěšní.

Navštívili jsme depozitář s fotografiemi ve 
Slováckém muzeu, kde jsme objevili velké 
množství fotografií naší obce a o jejichž kopie 
jsme projevili zájem. Chtěli bychom je získat 
a později prezentovat našim spoluobčanům. 
I nadále však budeme rádi pokud vlastníte 
zajímavé historické fotografie z naší obce 
a budete ochotni je zapůjčit, abyste je při- 
nesli na obecní úřad nebo přímo panu Richar- 
du Klofáčovi, k vytvoření digitálních kopií 
pro další generace našich občanů. Původní 
fotografie vám budou samozřejmě v nepo-
rušeném stavu vráceny.

Převoz trupu L– 610 (21. 6. 1988). Zednická parta při práci na novém kostele (1992).

Ulice Řadovky v 80. letech (zřejmě rok 1985).

Osobnost obce 

Svou osobní angažovaností, snahou po precizní a poctivé práci, nesl Václav Foltýn 
velký podíl na úspěšné produkci nadčasového nábytku a bytových doplňků ze dřeva 
či svítidel. 
Dílnám Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) v Uherském Hradišti zůstal jako vedoucí 
dřevodílny OZUH věrný až do svého odchodu do důchodu v roce 1990. Pouze v letech 
1951–1953, kdy nastoupil k základní vojenské službě a dalších třech letech, kdy pracoval 
jako řidič u Pozemních staveb Gottwaldov, se Václav Foltýn věnoval práci se dřevem.  
V letech 1972–1974 krátce pracoval ve Slováckém divadle, kde jeho práci taktéž vysoce 
hodnotili a jen neradi se s ním loučili, když po dvou letech odešel zpět do ÚLUV. Zde 
byly pod jeho vedením  vyrobeny esteticky dokonalé a přitom funkční předměty, které 
dělal s příslovečnou přesností a fortelem a dodnes bez větších nedostatků či opotřebení 
doslova zdobí některé domácnosti. 
Pana Václava Foltýna jsme navštívili v domově pro seniory v Buchlovicích a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu si 
dovolujeme většinu informací čerpat ze staršího rozhovoru pro Slovácké muzeum.

Václav Foltýn  (* 1930, Boršice)

Vyučil jste se truhlářem. Lákala vás práce 
se dřevem už odmalička nebo vás k tomuto 
řemeslu někdo přivedl?

Už jako malý chlapec jsem získával vztah  
k práci se dřevem ve stolařské dílně svého strý-
ce, kam jsem často docházel. Když jsem v devíti 
letech ztratil tatínka, přiměla mě těžká životní 
situace celé rodiny řešit svou budoucnost záhy 
po skončení základní školy. Šel jsem do učení 
na stolaře, začínal v dílně Josefa Daníčka, ale 
výuční list jsem získal u mistra Františka Oslzly 
ve Zlechově.

Převážnou část svého profesního života jste 
strávil v dílnách Ústředí lidové umělecké 
výroby (ÚLUV) v Uherském Hradišti, jak na  
toto období vzpomínáte a co tato práce ob-
nášela?

Do ÚLUV jsem nastoupil ihned po vyučení. 
Od roku 1948 jsem byl prvním a v začátcích 
také jediným stolařem. Zpracovával jsem 
návrhy výtvarníků na jednotlivé kusy nábytku 
i drobné dekorativní předměty, které sloužily 
jako pro-totypy pro další výrobu. Po krátké 
pauze v letech 1951–1953, kdy jsem nastoupil 

k základní vojenské službě a dalších třech 
letech, kdy jsem pracoval jako řidič u Po-
zemních staveb Gottwaldov, protože mé místo 
bylo po skončení vojny obsazeno, jsem se do 
ÚLUV znovu vrátil v únoru 1956. Nedlouho  
poté jsem se stal vedoucím dřevodílny. Sou-
částí mé práce byla také účast na terénních 
výzkumech realizovaných Ing. arch. Vladimí-
rem Boučkem, se kterým jsme si velmi rozuměli 
po lidské stránce i na poli pracovním.

Spolupracoval jste během své profese i s ně-
jakými slavnými návrháři či výtvarníky?



PROSINEC 2021 /2
STRANA 30

Především s Jaroslavem Procházkou, jehož ná-
bytkové sestavy, křesla, stínidla i stolky nesou 
dodnes značku prvotřídní kvality.

Vaše práce se vyznačuje velkou kvalitou  
a precizností. Vzpomenete si, čemu jste vě-
noval nejvíce času?

Kvalita produkovaných výrobků jde ruku v ruce 
se zajištěním potřebného materiálu. Velmi čas- 
to jsem proto vyrážel do obcí Uherskohradišť- 
ska, Uherskobrodska, ale také dále na Hodo-
nínsko za výkupem dřeva. Kvalitní dřevo bylo 
pro moji práci to nejdůležitější.

Měl jste své oblíbené dřevo?

Především dřevo ovocných stromů jsme se spo- 
lupracovníky dováželi až ze 70 různých obcí  
celého Slovácka na pilu do Bystřice pod Hos-
týnem, odkud putoval materiál do Uherského 
Hradiště, kde na dvoře dřevodílny vysychal 
2–3 roky na požadovanou kvalitu. Pokud 
jsem neměl dřevo potřebné kvality pro určité 
výrobky, nedovolil jsem, a to i přes požadavky 
nadřízených, spustit výrobu konkrétního typu 
nábytku. Nekvalitní nebo nevhodné dřevo by 
mohlo zapříčinit budoucí vadu výrobku, a to 
jsem zásadně odmítal.

Jaký nábytek jste dělal nejraději?

Žádný oblíbený jsem neměl. Tehdy se dělaly 
hlavně věci, které byly zrovna potřeba a důle-
žité bylo, aby nábytek plnil svůj účel – židle,  
stoly apod.

Kolektiv stolářské dílny ÚLUV, rok 1966. Václav Foltýn první zprava v přední řadě.

Za váš celoživotní tvůrčí přínos v oblasti 
práce se dřevem jste v roce 2016 mimo jiné 
obdržel i cenu Vladimíra Boučka, která 
se uděluje za zachování a rozvoj lidové 
umělecké výroby v regionu. Jaká další oce-
nění jste převzal? Kterého ze svých ocenění 
si vážíte nejvíce?

Za svou odbornost a tvůrčí přístup k práci jsem 
v roce 1969 získal titul Mistr lidové umělecké 
výroby a v roce 1977 pak ocenění „Zasloužilý 
pracovník ÚLUV“. V září 1982 jsem pak z rukou 
tehdejšího ministra kultury Milana Klusáka 
obdržel vyznamenání Zasloužilý pracovník 
kultury.

Narodil jste se v Boršicích u Buchlovic. Kdy 
jste se přestěhoval do Zlechova a jak na něj 
vzpomínáte?

Kdy jsem se přestěhoval už si přesně nevzpo-
mínám. Do veřejného života jsem se moc neza- 
pojoval, fotbal jsem nehrál, na hody nechodil, 
ale je pravda, že jsem byl chvilku u ochotnické-
ho divadla.

Kolektiv stolářské dílny ÚLUV, 60. léta 20. století. Václav Foltýn druhý zprava.
Václav Foltýn při předávání cen Vladimíra Boučka za 
zachování a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu.

Václav Foltýn  při práci.
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Zajímavost
Dar papeži Františkovi
Málokdo ví, že jeden z darů papeži Františkovi 
vznikal v rukou občana naší obce. 

Radek Lukůvka vytvořil ve své dílně unikátní 
kopii bronzového zvonu objeveného na Hra- 
disku Valy v Bojné. Tato kopie mu byla  předána,  
na generální audienci v Římě dne 22. září 2021,  
jako poděkování za návštěvu Slovenska. Jedná 
se o nejstarší nalezený zvon na Slovensku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Mikulová Marie     93 let
Dvořáčková Helena 93 let
Demlová Božena  92 let
Rodová Jaroslava 91 let
Vránová Vlasta  91 let
Žaludová Františka 90 let
Obdržálková Marie 90 let
Mařáková Marie  89 let
Loučková Josefa  89 let
Martinek Antonín 89 let
Jakubík František 88 let
Křivová Jindřiška  87 let

JUBILEA

Společenská kronika od 1. 7. do 31. 12. 2021

Rosůlek Rostislav 87 let
Hilšerová Anežka 86 let
Knapová Františka 86 let
Kutálek Jaroslav  86 let
Rosůlková Olga  86 let
Burýšková Lidmila 85 let
Trávníčková Anna 85 let
Čučová Lidmila  85 let
Ježová Ludmila  85 let
Říha Antonín  85 let
Polášek Vít  85 let
Bilíková Jiřina  85 let

Křemečková Marie 84 let
Slavík Josef  83 let
Gajdošík Stanislav 83 let
Kočenda Miroslav 83 let
Lakosilová Vojtěška 83 let
Němeček František 82 let
Oslzlová Helena  82 let
Mošnerová Marie 81 let
Škrlová Ludmila  81 let
Bělovský Zdeněk  80 let
Sátorová Vlasta  80 let
Dvouletá Jarmila  80 let

NAROZENÍ

Nevřela Ruben
Varsavíková Žofie
Lukůvka Jan
Karas Petr

1. 6. 2021 – 30. 11. 2021

Kobělušová Lilly
Šelbický Šimon
Šelbický Jiří

ÚMRTÍ †1. 7. 2021 – 30. 11. 2021
Kočenda Josef
Říhová Marie
Slezáková Otilie

Lesa Antonín
Kutálek Stanislav
Polášková Zdenka

Vojtěšek Josef
Kočendová Josefa
Omelková Hana

Vítání občánků
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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. Registrace: MK ČR E 22413. Periodický tisk územního 
samosprávního celku, periodicita 2–3 × ročně. Počet výtisků: 650 ks. Číslo 2/2021 vyšlo 20. 12. 2021. 
Redakční rada: Bc. Lada Vaňková, Markéta Lesová, Richard Klofáč a Ing. Ondřej Machala.
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky následujícího vydání zpravodaje tj. do 1. 6. 2022. Redakce si vyhrazuje právo tyto 
příspěvky upravit, zkrátit či nezveřejnit, pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, autory příspěvků s tímto rozhodnutím seznámí.
Zlom, sazba a tisk: Ing. Michal Jiříček • Computer Media s. r. o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov.

Kalendář akcí

Košt slivovice
termín bude upřesněn VIII. Zlechovské koštování

19. 3. 2022

30. 4. 2022
STAVĚNÍ MÁJE

FOLKLORNÍ ODPOLEDNE
11. června 2022

27. 8. 2022 –  Zlechovské dožínky

Slovácká obec
Obec Zlechov

S přáním příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2022 připojujeme poděkování
za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Ing. Ondřej Machala
starosta


