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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

už téměř 5 měsíců probíhá válka na Ukrajině. 
Ukázky trpících lidí, zničených měst a s tím  
spojený nespočet tragických lidských pří-
běhů nemohou nechat chladným nikoho  
z nás. Rád bych prostřednictvím zpravodaje 
poděkoval Vám všem, kteří jste jakýmkoliv 
způsobem pomohli lidem na Ukrajině, ať 
už finančními či materiálními dary. Válka 
na Ukrajině společně s dalšími faktory 
zapříčinily, že zažíváme období vysoké in- 
flace, prudce rostou ceny pohonných hmot, 
potravin, energií a všech dalších věcí po-
třebných k běžnému životu. Stejně tak 
rostou i ceny stavebních materiálů. To vše 
v době, kdy obec čekají důležité a finančně 
náročné akce.

Tou nejbližší akcí se měla stát rekonstrukce 
ulice Školní, v rámci které mělo dojít k vy- 
budování nové splaškové a dešťové kana- 
lizace. Dále mělo dojít ke kompletní rekon-
strukci vozovky a chodníků. Bohužel jsme 

v letošním roce nebyli dotačně podpořeni 
a celkové náklady stavby po soutěži 
přesáhly 30 milionů korun, proto muselo 
zastupitelstvo rozhodnout o přesunutí této 
akce na další rok. Současně také jednáme 
s firmou E.ON o možné kabelizaci nízkého 
napětí celé ulice a připravujeme výstavbu 
nového veřejného osvětlení a optického 
kabelu. I to byl jeden z důvodů, proč tuto 
stavbu pozdržet.

Po dlouhých měsících se opět rozběhl spo- 
lečenský život v obci. Na začátku února 
uspořádali sportovci již tradiční košt slo-
váckého moku. Ihned na to navazovaly 
další akce pořádané spolky – Rozhýbejme 
Zlechov během, tradiční stavění máje, 
folklorní odpoledne a mnoho dalších. Za 
všechny tyto akce jsem moc rád a všem 
organizátorům patří velké díky. V červenci 
a srpnu se opět můžete těšit i na oblíbené 
letní promítání.

Po čtyřech letech stojíme znova na konci 
volebního období. Známe termín voleb do 
obecních zastupitelstev a již brzy si na tato 
místa budeme vybírat a volit nové kandidáty. 

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 
stávajícím zastupitelům za zodpovědný 
přístup, za odvahu při plánování rozpočtů, 
za připomínky k projektům, dále všem 
zaměstnancům obecního úřadu za bezpro-
blémový chod obce. Velký dík patří Agru 
Zlechov, ZŠ a MŠ, farnosti, všem spolkům 
a jejich členům, protože právě díky nim se 
podařilo zrealizovat spoustu akcí a v obci 
se obnovil společenský život. Samozřejmě 
nemohu zapomenout na Vás, na občany. 
Poděkování patří všem, kteří jste jakýmkoliv 
způsobem přispěli ke zpříjemnění života  
u nás ve Zlechově.

Léto je již v plném proudu, nastal čas prázd-
nin a letních dovolených. Přeji Vám všem 
co nejvíce slunečných dní, dětem spoustu 
zážitků a nových kamarádů. Užívejte si letní 
pohody, cestování, zajímavých výletů, ať už 
prázdniny trávíte doma, v lese, či u vody.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Volby 2022 a 2023
Letošní září a začátek roku 2023 se v České 
republice ponese ve znamení voleb. 

Jako první nás čekají komunální volby. Vo- 
lební lístek obdrží všichni voliči na adresu 
trvalého pobytu nejpozději tři dny před 
začátkem voleb. Pokud volební lístek 
neobdržíte, můžete si o nový požádat přímo 
ve volební místnosti. Kromě zastupitelů obcí, 
měst a městských obvodů se bude po dvou 
letech volit také třetina senátorů (netýká 
se našeho obvodu). V letošních volbách se 
rozhodne nejen o složení, ale i o samotném 
vedení Senátu, protože mandát skončí stá- 
vajícímu předsedovi Miloši Vystrčilovi. 

Volba prezidenta republiky se bude konat 
v lednu 2023. Stávající hlavě státu Miloši 
Zemanovi skončí jeho druhý pětiletý mandát 
8. března příštího roku. 

Přijďte k volbám, možná nevidíte ideálního 
kandidáta, ale využijte svého práva volit.

Volby do zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 
ve dnech 23. a 24. září 2022.

Volba prezidenta ČR 2023
Volba prezidenta republiky se bude konat ve 
dnech 13. a 14. ledna 2023 a její případné 
druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

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
17. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 14. 3. 2022

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:

závěrečný účet obce Zlechov za rok 2021 
včetně Zprávy č. 342/2021/EKO, o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Zlechov za 
rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

Součástí závěrečného účtu obce je i schvá- 
lení výsledku hospodaření roku 2021 ve výši 

9 855 924,44 Kč a jeho převedení na 432. 

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

Usnesení č. 347/2022 bylo schváleno
                                       
účetní závěrku obce Zlechov za účetní 
období 2021 sestavenou k 31. 12. 2021  
v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 348/2022 bylo schváleno
                                       
závěrečnou inventarizační zprávu o majet- 
ku obce za rok 2021.

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

Usnesení č. 349/2022 bylo schváleno
                                       

účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, p. o.  
za účetní období 2021 sestavenou  
k 31. 12. 2021 v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 350/2022 bylo schváleno
                                       

převod hospodářského výsledku za rok 
2021 organizace Základní škola a Mateřská 
škola Zlechov p. o., Zlechov 229, 68710,  
IČ: 70299749 ve výši 149 526,18,- Kč, a to  
v částce 149 526,18 Kč do rezervního fondu.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 351/2022 bylo schváleno
                                       

poskytnutí finančního příspěvku organizaci 
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., 
Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ: 25300083 ve 
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Hlasování: Pro: 0 / Proti: 7 /   
                      Zdržel se: 1 (Ing. Machala)

Usnesení č. 359/2022 nebylo schváleno
                                       

na základě § 84 odst. 2, písm. o) a § 76 
zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích ve 
znění pozdějších předpisů mimořádnou 
odměnu pro uvolněného zastupitele obce 
za výjimečné pracovní nasazení, za rozvoj 
naší slovácké obce, za mnohonásobné 
získávání dotačních finančních prostředků 
do rozpočtu obce a v neposlední řadě za 
celkové zkvalitnění života v naší obci v před- 
chozích letech. Pro starostu Ing. Ondřeje 
Machalu mimořádnou odměnu ve výši  
1 násobku odměny, která mu v souvislosti  
s výkonem zastávaných funkcí náleží  
za měsíc.

Hlasování: Pro: 2 (Ing. Valenta, p. Vojtěšek) / 
Proti: 4 (Ing. Zajíc, Ing. Tománek, p. Klofáč,  
p. Bureš) / Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 365/2022 nebylo schváleno
                                       

na základě § 84 odst. 2, písm. o) a § 76 
zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích ve 
znění pozdějších předpisů mimořádnou 
odměnu pro uvolněného zastupitele obce 
za výjimečné pracovní nasazení, za rozvoj 
naší slovácké obce, za mnohonásobné 
získávání dotačních finančních prostředků 
do rozpočtu obce a v neposlední řadě za 
celkové zkvalitnění života v naší obci v před-
chozích letech. Pro starostu Ing. Ondřeje 
Machalu mimořádnou odměnu ve výši 1,65 
násobku odměny, která mu v souvislosti  
s výkonem zastávaných funkcí náleží za měsíc.

Hlasování: Pro: 4 (Ing. Zajíc, Ing. Tománek, 
p. Klofáč, p. Bureš) / Proti: 1 (Bc. Klučka) /                        
Zdržel se: 2 (Ing. Valenta, p. Vojtěšek)

Usnesení č. 366/2022 nebylo schváleno
                                       

rozpočtové opatření číslo 1/2022.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 367/2022 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřilo:
starostu k přípravě podkladů pro výběrové 
řízení a podání nabídek na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Přístavba nákladního 
výtahu ZŠ Zlechov.“

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 360/2022 bylo schváleno
                                       

starostu k přípravě podkladů pro výběrové 
řízení a podání nabídek na podlimitní 
zakázku u s názvem „Zlechov, ul. Školní – 
místní komunikace, splašková a dešťová 
kanalizace.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 361/2022 bylo schváleno
                                       

výši 1 000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 352/2022 bylo schváleno
                                       

poskytnutí finančního příspěvku organizaci 
Sociální služby Uherské Hradiště p. o., 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Staré Město, Štěpnická 1139, 686 06 Uher- 
ské Hradiště, IČ: 092096 ve výši 1 000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 353/2022 bylo schváleno
                                       

poskytnutí finančního příspěvku organizaci 
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. místní 
organizace Velehrad, Salašská 290, 687 06 
Velehrad, IČ: 71190473 ve výši 3 000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 354/2022 bylo schváleno
                                       

uzavření o smlouvě budoucí o zřízení věcné- 
ho břemene č.: OT-001030071207/002-MOEL  
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10  
Zlechov, IČ: 00291609 (povinný) a společ-
ností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČO: 280 85 400,  
DIČ: CZ280 85 400 (oprávněný). Předmětem 
smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona osobní služebnosti energetického 
vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného 
břemene je zřízení kabelového vedení NN 
na pozemku p. č. 225/13 v k. ú. Zlechov, 
obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene se sjednává ve výši 2 000,- Kč 
(dva tisíce korun českých). Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 355/2022 bylo schváleno
                                       

uzavření o smlouvě budoucí o zřízení věcné- 
ho břemene č.: OT- 001030071157/002-MOEL  
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10  
Zlechov, IČ: 00291609 (povinný) a společ-
ností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČO: 280 85 400,  
DIČ: CZ280 85 400 (oprávněný). Předmětem 
smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona osobní služebnosti energetického 
vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného 
břemene je zřízení kabelového vedení 
NN na pozemku p. č. 2701 a 790/1 v k. ú. 

Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce 
Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene se sjednává ve výši  
3 900,- Kč (tři tisíce devět set korun 
českých). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 356/2022 bylo schváleno
                                       

uzavření Smlouvy o výpůjčce, která stano-
vuje podmínky pro zapůjčení párty stanů.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 357/2022 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1273/2 o výměře  
1044 m2 a pozemku parc. č. 1415/2 o výmě- 
ře 5430 m2 v obci Zlechov v k. ú. Zlechov 
s paní MD. Kupní cena byla stanovena 
dohodou ve výši 356 070,- Kč (tři sta 
padesát šest tisíc sedmdesát 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. 358/2022 bylo schváleno
                                       

provozní řád posilovny SK Zlechov.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 362/2022 bylo schváleno
                                       

smlouvu o Termínovaném účtu s indexovou 
sazbou u Komerční banky a. s., se sídlem 
Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07, 
IČO 45317054. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 363/2022 bylo schváleno
                                       

poskytnutí finančního příspěvku – daru 
Ukrajině v celkové výši 50 000,- Kč, a jeho 
zaslání na transparentní účet organizace 
Člověk v tísni (Číslo účtu : 0093209320/0300).

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 364/2022 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo:
nákup a následné uzavření kupní smlouvy na 
pozemek parc. č. 1339/2 o výměře 2132 m2  
v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s firmou  
VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, Karlín, 
186 00 Praha 8. Kupní cena byla stanovena 
dohodou ve výši 124 722,- Kč (jedno sto 
dvacet čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun 
českých). Náklady související s převodem 
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.
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Přijatá usnesení
18. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 14. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Přístavba nákladního výtahu  
k budově ZŠ Zlechov“ a uzavření smlouvy  
o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 540,  
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem  
s nejnižší nabídkovou cenou, firmou 
VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s. r. o., Pivovarská 
542 Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště,  
IČ: 44962185 v celkové ceně 627 909,27 Kč  
bez DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy. 

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 370/2022 bylo schváleno
                                       

zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 
odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Oprava místní 
komunikace na ul. Školní, Zlechov.
Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení 
byl dne 10. 6. 2022 zveřejněn na webových 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR seznam vyhodnocených žádostí v rámci 
dotačního titulu 117D8210A – Podpora 
obnovy místních komunikací.
Z výše uvedeného seznamu vyplývá, že 
projekt zadavatele s názvem „Oprava místní 
komunikace na ul. Školní, Zlechov“ podaný  
v rámci dotačního programu Podpora roz-
voje regionů 2019+, podprogramu Podpory 
obnovy a rozvoje venkova, 117D8210A –  
Podpora obnovy místních komunikací 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebyl 
doporučen k financování. 
S ohledem na neobdržení dotace a s ohle-
dem na nedostatek vlastních finančních 
prostředků na realizaci veřejné zakázky se 
Zadavatel tímto rozhodl zadávací řízení  
v souladu s ustanovením § 127, odst. 2,  
písm. e) ZZVZ zrušit.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 371/2022 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení  
na dodavatele projekčních prací u veřej-
né zakázky „Vypracování projektové 
dokumentace – Spolkový domek Zlechov“  
a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
a uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou 

Ing. Janem Rýpalem, Nádražní 335, 696 85 
Moravský Písek, IČ: 628 19 348 v konečné 
ceně 390 000,- Kč. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu k podpisu výše 
uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Ing. Tománek)

Usnesení č. 372/2022 bylo schváleno
                                       

výjimku z počtu dětí ve třídách v základní 
škole pro ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková 
organizace dle § 23 odst. 4 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 373/2022 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Zlechov na rok 2022 
poskytnutí finančního příspěvku na akce 
„Dětská diskotéka a Kouzelný karneval“ ve 
výši 15 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 374/2022 bylo schváleno
                                       

poskytnutí finančního příspěvku organizaci 
Bratrství Čechů a Slováků Javořina z. s.,  
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad 
Moravou, IČ: 07889763 ve výši 1 500 Kč 
a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 375/2022 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Zlechov na rok 2022 
poskytnutí finančního příspěvku na 
„Přívesnický tábor“ ve výši 8 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 376/2022 bylo schváleno
                                       

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: OT-
001030073720/002-MOEL mezi obcí  
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609 (povinný) a společností EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno, IČO: 280 85 400, DIČ: CZ280 85 400 
(oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení  
a vymezení věcného břemene podle  
§ 25 odst. 4 energetického zákona osobní 

služebnosti energetického vedení dle 
tohoto zákona. Obsah věcného břemene je 
zřízení kabelového vedení NN na pozemku 
p. č. 1501/7 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, 
ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 2 300,- Kč (dva tisíce tři sta 
korun českých). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 377/2022 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na 
stavbu „Prodloužení ulice Chmatov – obec 
Zlechov“ mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností 
DIPS Zlín, Nábřeží 599, 760 01 Zlín Prštné. 
Předmětem dodatku je navýšení ceny  
z důvodu víceprací. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 1 (Bc. Klučka) /   
                      Zdržel se: 0

Usnesení č. 378/2022 bylo schváleno
                                       

na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro 
volební období 2022–2026, celkový počet 
členů Zastupitelstva obce Zlechov na 9.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 /   
                      Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 379/2022 bylo schváleno
                                       

podání žádosti o dotaci projektu „Obnova 
školní kuchyně MŠ Zlechov“ v rámci výzvy  
č. 6 Programu rozvoje venkova na MAS 
Buchlov v celkové výši 544 500 Kč.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 380/2022 bylo schváleno
                                       
rozpočtové opatření číslo 2/2022.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 381/2022 bylo schváleno
                                       

zastupitelstvo obce Zlechov podporuje 
založení smíšené družiny Junáka (oddíl 
Polešovice). Zastupitelstvo obce souhlasí 
s umístěním družiny do přízemí budovy 
obecního úřadu.

Hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 382/2022 bylo schváleno

INFORMACE PRO OBČANY
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Běžné účty
Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

3121721/0100 KB – běžný účet 6 789 093,58 Kč
94-1310721/0710 ČNB – dotační účet  735 516,98 Kč
123-3271770297/0100 KB – sociální fond  50 230,00 Kč

Termínované účty
Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

5614370607/0100 KB – termínované vklady 4 000 000,00 Kč
94-5882840687/0100 KB – term. vklady s index sazbou   30 000 000,00 Kč

Depozitní účet
Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

43-9680220277/0100 KB – depozitní účet (VB) 5 330,43 Kč

Stavy na bankovních účtech – zůstatky k 30. 6. 2022

INFORMACE PRO OBČANY

Vyhodnocení systému MESOH

Zkratky:
KB – Komerční banka
ČNB – Česká národní banka

Vážení občané, koncem října loňského roku byl v naší obci zavedený motivační a evidenční systém třídění odpadů, tzv. MESOH. Od jeho zave-
dení tedy uběhlo již více než půl roku a je možné vám přinést první stručnou statistiku toho, co systém přinesl. Hlavním faktorem, který lze po 
takto krátké době vyhodnotit, je celkový zájem občanů o zapojení do systému, výše rozdaných slev z poplatku za první pilotní období apod.

Zapojenost stanovišť 
do systému MESOH

Počet přihlášených stanovišť 
do odpadového účtu

Vyplněný odpadový 
dotazník

Od začátku nového období, tedy od ledna 2022 bylo rozdáno prozatím 16 920 EKO bodů. Nejlepších 15 stanovišť prozatím získalo 
34,45 – 43,06 EKO bodu na  osobu, což daným domácnostem může zajistit velmi hezkou slevu z poplatku za odpad. Pro srovnání,  
za první dva měsíce pilotního období se rozdalo 4 509 EKO bodů.

Za období od spuštění systému v naší obci bylo svezeno celkem 4 388 pytlů s plastem a 1 938 pytlů s papírem. Při porovnání produkce 
plastu a papíru si můžeme všimnout, že po zavedení nového systému vzrostla produkce těchto odpadů o 67,1 % u plastu a o 152,4 %  
u papíru v porovnání s 1. čtvrtletím loňského roku. Systém navíc neměl vliv jen ekologický, ale také ekonomický, kdy odměna od auto-
rizované obalové společnosti za 1. čtvrtletí 2022 byla o 65 % vyšší, než za stejné období roku 2021. Navíc díky novému systému si může 
každá domácnost ovlivnit výši svého poplatku za odpady tak jednoduchou a každodenní činností, jako je třídění odpadů.
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Dokončené projekty
Prodloužení ulice Chmatov – místní komunikace a inženýrské sítě

Výsledky odpadového hospodářství za rok 2021 – obec Zlechov *)

Výdaje Částka
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování 1 547 428,47 Kč
SKO, BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO, jedlé oleje, velkoobjemové odpady a nebezpečné 
odpady ( Kč/ rok)
z toho: za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových odopadů a nebezpečných odpadů 885 688,20 Kč
z toho: za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé oleje 369 739,35 Kč
z toho: za sběrný dvůr Křižné cesty 292 000,92 Kč
Celkem výdaje 1 547 428,47 Kč
Příjmy Částka
Celkem vybráno na poplatcích (500 Kč/ občan/rok) 792 042,00 Kč
Celkem odměny za třídění od EKOKOMu 196 298,00 Kč
C elkem za tříděný odpad (papír + kovový dopad) 28 678,00 Kč
Elektrozařízení odměna 1 000,00 Kč
Celkem příjmy 1 018 018,00 Kč
Doplatek obce 529 410,47 Kč

*) dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.,  
§ 60, odst. 4

Množství
celkové (v t) na občana (v kg)

PAPÍR 17,407 10,6
PLAST 17,137 10,5
SKLO 16,76 10,2
SKO 346,919 211,8
BIO 17,46 10,7

Přehled odpadů za rok 2021

Tato rekonstrukce byla realizována za přispění finančních prostředků z Ministerstva zemědělství v celkové výši 930 000 Kč.

Odbahnění rybníka
Bylo dokončeno prodloužení ulice s vybudováním inženýrských sítí.
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PLAST PAPÍRžlutý modrý

5. 7.

2. 8.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

6. 12.

19. 7.

16. 8.

27. 9.

25. 10.

Termíny svozu separovaného odpadu ve 2. pololetí roku 2022

22. 11.

20. 12.

Rekonstrukce OÚ a knihovny

Kompletní přestavbou prošly kanceláře obecního úřadu, společně s knihovnou  
a sociálním zařízením. Došlo na nové rozvody vody, topení, elektřinu a nové vybavení.  
Tato rekonstrukce byla realizována za přispění finančních prostředků z Ministerstva pro  

místní rozvoj v celkové výši 1 446 662 Kč.



Workoutové hřiště
Nové workoutové hřiště nabízí soustavu hrazd, bradel, žebřin a dalších jednodu-
chých prvků sloužících ke cvičení zejména s vlastní vahou. V rámci připravovaného 
slavnostního otevření je naplánována exhibice v podání vrcholových ‚workoutovců‘. 
Toto hřiště bylo vybudováno za přispění finančních prostředků z Ministerstva pro 
místní rozvoj v celkové výši 470 141 Kč.



ČERVENEC 2022 /1
STRANA 8 INFORMACE PRO OBČANY

Připravované projekty
Jak zajistit stavební pozemky pro rodinné domy – lokalita pod školou
V současné době na katastru obce nejsou 
k dispozici volné stavební pozemky. Obec 
má dle stávajícího platného územního 
plánu určených několik zastavitelných úze- 
mí (lokality) pro výstavbu rodinných domů.  
Bohužel obec v těchto lokalitách nevlastní 
pozemky. Aby mohla být v daných loka-
litách určených pro výstavbu zahájena 
výstavba RD, musí dojít k dohodě jak mezi 
všemi vlastníky dotčených pozemků, tak 
i s obcí. Obec se stane koordinátorem pře- 
parcelování pozemků tak, aby mohly vznik- 
nout smysluplné stavební parcely. Na něk- 
terých si původní majitelé pozemků postaví 
svůj dům, některé takto nově vzniklé 
stavební parcely budou k prodeji. Aby se 
dalo stejně postupovat také v lokalitách 
aktuálně určených pro výstavbu, musí všich- 
ni dotčení majitelé pozemků s touto výstav- 
bou souhlasit. Musí dát souhlas s pře-
parcelováním pozemků ke vzniku nových 
stavebních parcel či jejich částí. Dále musí  

část pozemku uvolnit pro vybudování ob-
služné místní komunikace. V neposlední 
řadě musí také přispět určitým podílem 
(pozemkem či finančním plněním) na 
vybudování inženýrských sítí. Jen tak jsme 
schopni v naší obci zajistit nové stavební 
parcely. Další možností je, že obec od vlas- 
tníků vykoupí pozemky v lokalitách pro 
výstavbu, následně provede přeparcelování 
na stavební parcely a bude následovat 
odprodej stavebních pozemků nejprve zá-
jemcům z řad bývalých vlastníků pozemků 
za nižší cenu, ostatním zájemcům budou 
poté nabízeny za tržní cenu. Za získané 
finanční prostředky by se vybudovaly nové  
inženýrské sítě a obslužná místní komuni-
kace pro nové rodinné domy.

Jak bylo avizováno v minulých číslech 
zpravodaje, v současné době se připravuje 
lokalita pod školou, kdy proběhlo úvodní 
jednání s vlastníky pozemků, na kterém byla 
představena úvodní studie, která musela 

doznat několik přepracování z důvodu ne- 
možného přístupu do lokality. V této loka- 
litě dojde částečně k přeparcelování po- 
zemků, ostatní pozemky nebudou šířkově 
dotčeny. V současné době probíhá přípra- 
va oddělovacího geometrického plánu, kte- 
ré pozemky budou muset vlastnící uvolnit 
pro vybudování obslužné místní komuni-
kace a k vybudování inženýrských sítí.  
V rámci dotazníkového šetření byli oslo- 
veni všichni vlastníci dotčených pozemků,  
z něhož vzešlo, že většina vlastníků souhlasí 
s otevřením nové lokality, tzn. s uvolněním 
části pozemku na vybudování obslužné 
místní komunikace a vybudováním inže- 
nýrských sítí, stejně tak s finančním při- 
spěním na vybudování. Během prázdni-
nových dnů budeme postupně dopisem 
oslovovat vlastníky pozemku k jednání  
o uvolnění pozemku na potřebnou místní 
komunikaci a inženýrské sítě. Věřím, že se 
podaří se všemi vlastníky dohodnout a bu-
deme moci otevřít novou lokalitu pro mla-
dé rodiny.
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Hřbitov IV. etapa
Připravujeme poslední etapu rekonstrukce 
hřbitova, v rámci níž bude opraveno sociální 
zařízení na hřbitově, budova márnice, ze 
které vznikne výstavní prostor a samozřejmě 
zázemí pro nářadí a materiál. Posledním kro-
kem bude dokončení opravy zídky a místa 
pro ukládání odpadu.

Kuchyně MŠ + výměna osvětlení v MŠ
Byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy  
č.6 Programu rozvoje venkova na MAS Buch- 
lov na obnovu vybavení kuchyně v MŠ 
Zlechov. Jedná se o výměnu elektrické trou-
by, elektrické pánve, dovybavení kuchyně 
drobnými spotřebiči a kompletní výměnu 
stávajícího manuálního nákladního výtahu 
na dovoz jídla pro děti za automatický 
nákladní výtah. V rámci obnovy kuchyně 

dojde v prázdninovém čase na kompletní 
výměnu osvětlení v celé budově mateřské 
školky za úspornější osvětlení.

Přístavba nákladního výtahu k budově ZŠ Zlechov
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo výbě-
rové řízení na stavební úpravy budovy ZŠ 
Zlechov, v rámci nichž dojde k přístavbě 
nákladního výtahu pro dopravu jídla pro  
děti ZŠ Zlechov. Stavební práce byly vysou-
těženy za 627 909 Kč bez DPH a realizaci bu- 

de provádět firma Vymyslický výtahy s. r. o. 
z Jarošova. Termín dokončení je v polovině 
srpna.

Přístavba nákladního výtahu ZŠ.

Projektová příprava Spolkový domek
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo vý- 
běrové řízení na projekční práce spolkové- 
ho domu, který má být umístěn na místě 
bývalé budovy Terasářství. Výběrovým říze-
ním byl vybrán projektant Ing. Jan Rýpal  
z Moravského Písku za celkovou cenu  
390 000 Kč. Projekt bude ve stupni od demo- 

lice budovy až po realizační dokumentaci 
pro výběrové řízení. Termín dokončení 
projekčních prací je, dle smlouvy o dílo,  
do konce roku 2022.

Kamerový systém na hřbitově
V průběhu letošního roku bude na hřbitově 
nainstalován kamerový systém, který bude 
sloužit ke zvýšení bezpečnosti a prevenci 
vandalismu a krádeží.
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Rekonstrukce kanalizační stoky A.1.1 Olší
Právě probíhá projekční příprava rekon-
strukce kanalizační stoky A.1.1 v Olších. 
Jedná se o rekonstrukci stávající betonové 
stoky, která je v havarijním stavu. V rámci 

rekonstrukce bude navýšena průtoková 
kapacita kanalizace a bude vybudována no- 
vá šachta pro napojení. Dále dojde k úpra- 
vě napojení na odlehčovací komoru na 

shybce pod potokem. Projekční práce 
zajišťuje firma EKOLA Pavliš s. r. o. ze Starého 
Města, realizace by měla proběhnout za-
čátkem příštího roku.

Rekonstrukce kanalizace A.1.D.2.2
V průběhu podzimu je plánována rekon-
strukce kanalizačního řadu A.1.D.2.2. Dojde 
ke kompletní výměně kanalizace včetně 
přípojek po předzahrádky, po dokončení 

také k výměně obruby a kompletnímu 
položení asfaltových vrstev v celé ploše ko- 
munikace. Před  začátkem realizace navštíví 
vlastníky rodinných domů pověřený zaměst-

nanec Slováckých vodáren, který bude ob-
čany detailně informovat o postupu prací. 
Investorem kanalizace budou Slovácké vo-
dárny a kanalizace.

Veřejné osvětlení a optický kabel ulice Školní
V rámci rekonstrukce ulice Školní připra-
vujeme také přípravu na vybudování no-
vého veřejného osvětlení a přivedení mi-
krotrubiček k připojení optického kabelu ke 
každému domu. Sloupy veřejného osvětle- 

ní budu umístěny na stejné straně chodníku, 
jako tomu je nyní. Výška sloupů bude 6 m  
a budou osazena LED svítidly o výkonu 22 W  
s teplotou chromatičnosti 3000 K. Ke každé-
mu domu bude přivedena mikrotrubička 

pro zajištění vysokorychlostního internetu. 
V nejbližších týdnech navštívíme vlastníky 
dotčených domů, kterým sdělíme bližší 
informace a technické řešení.

Projektová příprava Poldr

Z důvodu připomínek odboru životního prostředí byla upravena situace místa  
za kynologickým klubem, jehož předmětem je vytvoření retenčního prostoru  
pro transformaci povodňové vlny bezejmenného vodního toku na severový-
chodním okraji obec Zlechov. Primární funkce stavby je vytvoření plochy, která 
účinně zachytí a transformuje povodňové odtoky z elementárního povodí. 
Sekundární funkcí díla je zvýšení biodiverzity prostředí – vytvořením malých 
vodních ploch a revitalizací dna zátopy – vzniknou stanoviště pro nové druhy 
živočichů a rostlin.

BĚHEM STAVBY 
DOJDE  

K DOČASNÉMU 
UZAVŘENÍ 

PŘÍJEZDU K 
ZEMĚDĚLSKÝM 

POZEMKŮM 
(NUTNO VYUŽÍT 

OBJÍZDNOU 
TRASU POLNÍ 

CESTOU)

BĚHEM STAVBY DOJDE 
K DOČASNÉMU 

UZAVŘENÍ VJEZDU  
DO SLEPÉ ULICE  
(BEZ MOŽNOSTI 

OBJÍZDNÉ TRASY)

P O L D R  Z L E C H O V
K O O R D I N A Č N Í  S I T U A C E  1 : 5 0 0
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Cyklostezka Tupesy – Zlechov
Výbor Státního fondu dopravní infrastruk-
tury schválil poskytnutí příspěvků z roz-
počtu na akce zaměřené na výstavbu 
nebo opravy cyklistických stezek pro rok 
2022. Celkově bylo předloženo 99 žádostí, 
ze kterých 87 akcí splnilo pravidla pro 
poskytnutí příspěvku. Mezi podpořenými 

Obnova školní sportovní 
plochy v areálu zahrady  
ZŠ Zlechov
V průběhu měsíce června byly zveřejněny 
výsledky Ministerstva pro místní rozvoj  
z programu 8210 B – Podpora obnovy spor-
tovní infrastruktury, kde jsme podávali 
žádost o dotaci na projekt „Obnova školní 
sportovní plochy ZŠ Zlechov”. Jedná se  
o obnovu nezpevněných cestiček v zahradě 
ZŠ za tartanový povrch. Naše žádost byla 
podpořena v celkové výši 2 398 823 Kč. 

akcemi byla také naše žádost na projekt 
„Cyklostezka Tupesy – Zlechov”, která byla 
schválena v celkové výši 85 % uznatelných 
nákladů, což činí 5 885 957,00 Kč. Po obdržení 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ihned zač-
neme společně s obcí Tupesy připravovat 
výběrové řízení na realizaci této cyklostezky. 

Posilovna SK Zlechov

Od 1. 6. 2022  
je k dispozici nově zřízená 

posilovna v kabinách  
SK Zlechov. 

Provozní doba: 
V pracovní dny – pondělí  
a středa od 17 do 20 hod. 
Po dohodě se správcem 

možno i jinak. 

Cena: 
1 hodina/ 40 Kč,  

každá další 30 Kč.

Správce posilovny:
paní Markéta Kedrová,  

tel. 732352186

Skautský oddíl Zlechov
Od září 2022 započne provoz nově 
vzniklého skautského oddílu ve Zlechově 
pod záštitou skautského oddílu Jantar 
v Polešovicích. Schůzky budou probíhat  
v klubovně na obecním úřadě s vycházkami 
do přírody každou středu od 16:00 do 17:30 
hodin. 

Pokud tedy chceš zažít dobrodružství, poz-
nat nové kamarády, pomáhat druhým a zís-
kat spoustu nových dovedností a zkušeností, 
tak tě zveme mezi nás do smíšené skautské 
družiny (holky, kluci). Minimální věk 5 let,  
maximální jak se kdo cítí. 

Mezi činnosti, kterým se budeme věnovat, 
určitě patří tradiční skautské dovednosti jako 
rozdělávání ohně, morseovka formou her, 

vázání uzlů, orientace  
v přírodě, ale také méně 
obvyklé činnosti jako  
lukostřelba, střelba ze 
vzduchovky, kování, prá- 
ce se dřevem, kolektivní 
venkovní hry, také des-
kové (Pokemon, Magic the Gathering, Dračí 
hlídka), a spousta dalšího. 

Zároveň budeme rádi za jakoukoliv pomoc 
při rozjezdu a uvítáme další zájemce na post 
vedoucích. Přihlášky svých dětí a případné 
dotazy můžete zasílat na e-mail:

skautizlechov@email.cz 

Za tým vedoucích Petr „Siki“ Sýkora

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

TEL.: 954 268 710

Zdravotní středisko
MUDr. Konečná

ORDINAČNÍ HODINY

Tel.: 770 684 644

Provozní doby

E-mail: praktik.zlechov@vseobecnylekar.cz

2. 8. 2022 z provozních důvodů 
ZAVŘENO

Pondělí                        –            7.00–10.00 (pouze sestra)

Úterý                            –            7.00–10.00 (pouze sestra)

Středa                13.00–16.00        16.00–17.00
Čtvrtek               –            7.00–10.00 (pouze sestra)

Pátek                     8.00–10.00        10.00–12.00

Akutní pacienti – pouze 
po předchozím objednání

Objednaní a pozvaní pacienti 
(prohlídky preventivní, pracovní)

Svazek obcí Čistý  
Zlechovský potok

   Úterý         15:00–17:00
   Pátek         12:00–13:00

Tel.: 773 773 025
  Alena Háblová (účetní)

Tel.: 773 597 115
  Mgr. Oldřich Vávra (předseda svazku)
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Základní škola
Začátkem roku všechny aktivity omezoval 
nepříjemný Covid 19, který se střídavě vy-
řádil na žácích, učitelích i ostatním personálu 
školy. Školáci nastoupili do školy 4. ledna za 
stálého testování. Ředitelka po pravidelném 
testování musela hlásit výsledky testů a vzá- 
jemné kontakty dle pokynů krajské hygie-
nické správy. Střídavě probíhala klasická  
a distanční výuka.

Tato situace trvala až do poloviny března. 
Byly zrušeny všechny společné školní akce, 
neproběhla plánovaná oslava 120 let školy, 
školní ples, ani karneval pro děti. Pololetní 
prázdniny děti měly 4. února a letos na ně 
volně navázaly jarní prázdniny. Ty trvaly do 
11. února. Koncem února proběhlo školní 
kolo recitační soutěže. Nejúspěšnější žáci 
reprezentovali školu v okresním kole. O mě- 
síc později se žáci 2.–5. třídy zapojili do ce-
lostátní soutěže Matematický klokan.

V pátek ve škole proběhla Noc s Andersenem. 
Tentokrát si paní učitelky zvolily téma Harry 
Potter. Jako tradiční hosté dorazili pan 
Vladimír Doskočil a Richard Klofáč. Albus 
Brumbál děti rozdělil do kolejí. Každá kolej 
si vyrobila svůj erb a pustila se do řešení 
úkolů. Líbila se alchymistická dílna, míchání 
lektvarů nebo odhalení zaklínadla. Pan 
Andersen (Vladimír Doskočil) seznámil děti 
se svým těžkým životem a Ríša Klofáč jim 
promítl zajímavosti z vesmíru. Program dne 
zakončila stezka odvahy a pak se všichni 
odebrali na kutě. Ranní snídaně nocování 
ukončila.

Ve středu 5. dubna proběhl pohádkový zápis 
do 1. třídy. Zapsáno bylo 21 žáků, z nichž 5 
rodičů požádalo o odklad školní docházky. 
Do 3. třídy nastoupila 1 ukrajinská dívka.

Velikonoční prázdniny byly letos veselejší, 
kluci chodili hrkat a mohli chodit „po šla-
hačce“. 20. dubna byla oceněna bývalá ve- 
doucí školní jídelny a hospodářka, paní 
Helena Žajdlíková. Převzala z rukou hejt-
mana Radima Holiše, radní pro školství 
Zuzany Fišerové i dalších zástupců kraje 
sošku sovy, coby symbolu moudrosti a také 
diplom, květiny i osobní gratulace. Krajský 
úřad ji ocenil za vynikající práci na slavnosti, 
která proběhla v Uherském Brodu.

Den Země oslavili žáci úklidem okolí školy  
a obce a poté psali přání Zemi. Koncem dub-
na škola zajela s dětmi na výchovný koncert 
do Uherského Hradiště a květen zakončilo 
školní fotografování. Na Den dětí se děti 
neučily. Sledovaly divadelní představení, 
seznámily se s loutkami marionetami a poté 
vyráběly ze dřeva. Celodenní program se 
dětem moc líbil.

A pak nastal den D, nebo-li DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ A SRDCÍ, který se uskutečnil při pří-
ležitosti 120. výročí otevření školy 11. 6. 2022 
od 13:00 do 18:00 hodin ve škole.

Žáci 1., 2., 3. a 4. třídy navštívili Bukovanský mlýn. 
Počasí nám moc nepřálo, přesto jsme si den  

náramně užili.
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zápichy do květináčů, mohly si vyzkoušet 
enkauistiku, ubrouskovou techniku, nebo 
si zadovádět na školním hřišti a zahradě. 
K radosti zaměstnanců školy proudily 
školními prostorami davy návštěvníků. 
Návštěvníci se zastavili a povídali si u po-
hárku vína, nakupovali výrobky klientů 
chráněné dílny Lidumila, dětské oblečení, 
přírodní kosmetiku, výrobky žáků školy, 
knihy, perníky, drobnosti pro radost, 
nebo se zastavili v družinové kavárničce. 
Tady ochutnávali zlechovské pochoutky, 
které napekly v rámci přehlídky „Peče celý 
Zlechov“ maminky a babičky. Tímto chceme 
ještě jednou všem poděkovat.

Oslavami, které musely být přeloženy  
z minulého kalendářního roku, chtěla ře-
ditelka školy vzdát hold našim osvíceným 
předkům, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj 
školství ve Zlechově. Všichni zaměstnanci 
oslavy připravovali dlouho dopředu a úkolu 
se zhostili se ctí.

Oslavy zahájila ředitelka školy se starostou 
obce na školním hřišti. Přivítali hosty, za-
stupitele obce, rodiče, sponzory, zástupce 
spolků v obci, bývalé i současné zaměstnance 
a žáky školy.

Ředitelka školy si přizvala na pomoc 
bývalého kolegu Vladimíra Doskočila, nyní 
herce Slováckého divadla. Společně provedli 
přítomné historií školství ve Zlechově.

Po historickém okénku duchovní správce 
P. Rudolf Chmelař za zpěvu dětí školní 
družiny požehnal budovu a zároveň žehnal 
všem, kteří v budově budou pobývat 
jako zaměstnanci či žáci. Ředitelka školy 
seznámila přítomné s dalším programem 
a pozvala je na prohlídku školní zahrady 
a školní budovy. Společnou část ukončilo 
poetické pásmo lidových tanců v podání 
žáků 2. třídy. Po prohlídce školy následoval 
raut pro pozvané hosty. Mezitím se na hřišti 
střídali zbývající žáci jednotlivých tříd se 
svým vystoupením.

První třída často zpívá při kytaře, proto 
zazpívala a zahrála dvě hudební pohádky  
„O Růžence“ a „O Budulínkovi“.

Třeťáci se rádi radují a tancují. Vystoupení 
zahájili Adam Šafář a Berta Vávrová hrou na 
housle. Děvčata předvedla své první baletní 
krůčky. Chlapci zahráli vtipnou scénku od 
Miloše Kratochvíla „Páv a slepice“. Všichni 
společně zatancovali temperamentní tanec 
„Waka Waka Shakira“ a nakonec poděkovali 
maminkám za jejich lásku a péči.

Čtvrťáci mají rádi tanec, recitaci a zpěv. Vše 
zúročili ve svém pohádkovém vystoupení 
od Petra Stoličného „Jak se Kucapajko dostal 
do Afriky“. Upozornili mimo jiné na to, že ne 
všichni lidé na naší planetě mají dostatek 
pitné vody.

Po úvodní básni „Mamince“, kterou přednesl 
Adam Lesa, nastoupili zbývající kluci 5. tří- 
dy milující vtipy a Cimrmana. Nelze se 
proto divit, že divadelně zpracovali báseň 
„Maralík“ od tohoto českého velikána. Přidali 
pár vtipů a opět divadelně přednesli báseň  
J. Nohavici „Haló, haló“. Dívky si oblíbily hudbu 
a tanec, proto přišly s tanečním vystoupením  
v rytmu DJ Pitbula se skladbou „Timber“.

Následovala zdravice děti z mateřské školy 
v podobě tanečků a básní. Mladší děti ze 
třídy Motýlků zacvičily v rytmu písně „Skok 
je lepší než krok“, poté společně se staršími 
dětmi ze třídy Sluníček přednesly básně 
„Mámy, tátové“ a „Jen si děti všimněte“. 
Na závěr zatancovaly starší děti na píseň  
„Tanči, tanči“ z repertoáru skupiny Štístko 
a Poupěnka. Nato se ujala slova ředitelka 
školy. Společně se starostou poděkovaly 
paní učitelce Zachové a paní školnici 
Ondříškové za dlouholetou práci v MŠ. 

Přejeme jim v zaslouženém důchodu hlavně 
pevné zdraví a příjemně prožité dny plné 
radosti a pohody.

Program dětí zakončilo rytmické vystoupení 
děvčat z kroužku Tančírna.

Bohatý byl i další doprovodný program. 
Návštěvníci se mohli ponořit do historie 
obce a školy jak při sledování filmových 
historických záznamů z historie školy i obce, 
tak i při prohlídce historických dokumentů 
a fotografií. Bylo možné nahlédnout do 
výroby přírodních krémů, drátěných 
šperků, modelování a malování keramiky. 
Děti měly připravené dílničky. Vyráběly 
ozdoby z drátu, zdobily perníky, vyráběly 

5. třída si vyjela do Moravského krasu. Navštívila Sloupsko-šošůvské jeskyně,  
mlýn v Rudicích a Rudické propadání.

Absolventi 5. třídy v tradičních památečních tričkách.
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Co naší škole přát? Osvícené osoby, které 
mají na paměti, že škola vychovává budoucí 
generace, které školu podporují. A také 
hodně spokojených žáků, kteří se i po letech 
rádi vracejí za svými bývalými pedagogy.

Čas školních výletů začal 13. června, kdy se  
1.–4. třída vypravily na Bukovanský mlýn. 
Děti si prohlédly stáje, seznámily se s péčí 
o koně, prohlédly si mlýn, osla, kozy a další 
zvířata.

Vystoupaly na hradní rozhlednu a prošly se 
lipovou alejí a golfovým hřištěm. Protože 
jim počasí moc nepřálo, sedli všichni do 
autobusu a po příjezdu do školy si opékali na 
ohništi buřty. Výlet se dětem líbil. V pondělí 
a v úterý 20. a 21. 6. lékařka, bývalá žákyně 
školy, seznámila žáky se základy první 
pomoci a učila je obvazové technice.

Páťáci byli na super výletu v Moravském 
krasu, kde navštívili Sloupsko-šošůvské 
jeskyně a Muzeum Větrný mlýn v Rudici. 
Obeznámili se nejen se speleologií, ob-

divovali přilehlé skály Kolíbky s Rudickým 
propadáním Jedovnického potoka, odkud 
pochází přiložené fotografie.

Branný den s prověřováním znalostí na sta- 
novištích absolvovali žáci 23. června a pak 
už se chystali na výměnu učebnic. Aby 
se žáci o prázdninách chovali bezpečně  
a zodpovědně, besedovali žáci s vozíčkáři, 
kteří zavítali do školy 28. června. V posledním 
týdnu chodily děti ven, protože udržet děti 
ve výhni tříd je téměř nadlidské úsilí.

Po polovině června vládla v 5. třídě uvolněná 
nálada, protože veškeré písemné práce jsou 
již napsané. S velkým pozitivním ohlasem se 
setkalo spaní ve škole, které bylo konečně po 
době covidové možné. Ke konci roku se váže 
návštěva ve spádových školách v Tupesích 
a ve Starém Městě, které žáci absolvovali 
na závěr školního roku. Této třídě přeje vše 
dobré jejich třídní učitel Mgr. Vít Čagánek, 
který tvrdí, že takovou super třídu ještě 
neměl, tudíž loučit se bude se slzou v oku.

Některé třídy koncem roku spaly ve škole  
a pak se všichni těšili na vysvědčení. Převza-
li je od učitelů 30. června a rozprchli se na 
zasloužené prázdniny. Páťáci se naposled 
prošli po škole, protože po prázdninách jich 
6 odejde do školy v Tupesích a 12 do Starého 
Města. Jeden žák nastoupí do matematické 
třídy, na gymnázium se nikdo nehlásil.

Zaměstnanci školy všem přejí hezkou slu-
nečnou dovolenou.

Malovánky prvňáčků

Eliška Novotná, 1. třída
Adéla Hájková, 1. třída

Kateřina Lekavá, 1. třída Dominika Chytková, 1. třída
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Z tvorby žáků 2. třídy

Moje kolo
Moje kolo má střední velikost. Moje kolo má modrou  
a bílou barvu. Moje kolo má zadní světlo a přední světlo  
a přehazovačku. Moje kolo si poznám podle barvy.

Jakub Bělošek, 2. třída

Moje zvířátko
V ZOO se mně nejvíce líbila surikata. Velikost těla je 
25–35 cm bez ocásku, tělo má tvar válce. Barvu má 
béžovou až hnědou. Srst má krátkou a na zádech má 
černé a hnědé pruhy. Má dlouhé drápky na hrabání nor 
a hledání potravy. Surikaty žijí ve velkých skupinách. 
Surikaty jsou velmi hravá a zvědavá zvířata.

Viktorie Jedovnická, 2. třída

Noc s Andersenem
Přišli jsme v 17:00 do školy. Pak jsme šli do tělocvičny 
a tam jsem se dozvěděla o pánovi Andersenovi. Vyšli 
jsme nahoru k jídelně a tu jsme museli vyluštit heslo 
Alohomora. V tu chvíli se otevřela brána, na nás čekal 
Abus Brumbál. Rozdělil nás do kolejí a já jsem byla ve 
Zmijozelu. Pak nastalo bylinkářství a to se nám moc 
nedařilo. Kouzelný lektvar byl srandovní, protože 
roztančil hrozinky. A pak nastalo vyhodnocení, vyhráli 
jsme. Stezka odvahy vypadala strašidelně, ale byla  
v pohodě. Promítání s panem Klofáčem bylo úžasné.  
A až to skončilo, tak jsme šli do třídy spát.

Karolína Andrýsková, 2. třída

Moje maminka
Moje maminka se o mě stará. Často je na mě přísná,  
je moc pěkná. Má modré oči. Máma mě rozesměje.  
Ráda vaří.                                                                      Matěj Sátora, 2. třída Noc s Andersenem

Přišli jsme do školy a všichni se chystali. Pak přišel pan 
Andersen a zvědavá Pavlínka se ptala na jeho život. 
Pak nás Albus Brumbál rozdělil do skupinek. Já jsem 
byla v Mrzimoru.Malovali jsme erb, dělali jsme lektvar, 
tančící rozinky, museli jsme vyluštit runy. Potom byla 
polštářová bitka. Byla stezka odvahy, nebyla ani trochu  
            strašidelná. Hledali jsme zlatonky, já jsem ji  
             našla první. Přišel pan Klofáč, ukázal nám  
             video o raketách. Bylo to pěkné. Pak nám pustil  
                 večerníček Jen počkej, zajíci! Přišla na nás  
                  únava, šli jsme spát. Ale mě si vyzvedl táta.  
                 Bylo to super!

Veronika Zbořilová, 2. třída

Noc s Andersenem
V 17 hodin jsme přišli do školy. Do třidy, tam jsme si 
nachystali spacáky. Pak jsme vešli do tělocvičny, tam nás 
čekal pan Andersen. Vyprávěl o svém životě. Rozdělení do 
kolejí bylo s Albusem Brumbálem. Následovalo tvoření 
erbů, lekce bylinek, luštění run, kouzelný lektvar, poznání 
skřítků, hádanky a kvíz. Na konci hry bylo vyhodnocení. 
Stezka odvahy směřovala do zapovězeného lesa. Velice se mi 
promítání s panem Klofáčem líbilo. Spaní bylo až do rána.                                                                 
                                                               Alex Abrahám, 2. třída

Noc s Andersenem
Tak to začalo. Došli jsme do školy. Pak jsme šli do tělocvičny. 
A tam byl pan Andersen ze zvědavou asistentkou. Tam jsme 
se dozvěděli věcí! Na to jsme pak šli vyluštit tajenku. A ta 
byla Alohomora. Když jsme šli do dveří, tak na nás čekal 
Albus Brumbál. Potom jsme tvořili tančící hrozinky, pak 
jsme čuchali ke koření. Nejtěžší byl kvíz. Vyhodnocovalo se 
a my jsme byli poslední. Stezka odvahy proběhla dobře, my 
jsme šli a ječeli srandou. Pak jsme šli a došli na místo a řekli 
jsme dobrý den, dejte zlatonku a ještě jsme dodali bonbóny. 
Promítání s panem Klofáčem bylo dobré. A pak teprve došlo 
na spaní.

Jan Všetečka, 2. třída

Stonožka listonoška

Stonožka listonoška prošoupala boty. Tak ju  
napadlo že, si ty boty ušije sama. A začala, šila a šila a šila 
a za pár dní si ušila všecky svoje boty. A tak byla šťastná  
a chodila v botech a nosila zas dopisy.

Adam Hrabec, 2. třída

O Smolíčkovi
Smolíček byl chlapec, žil s jelenem. Jelen mu  
řekl, ať nikomu neotvírá. Pak šel na pastvu  
a zaťukaly jeskyňky. Říkaly, že je jim strašná  
zima. Pak přiběhl jelen, jeskyňky odešly a když  
jelen odběhl, zase přišly jeskyňky. Je nám zima.  
Smolíček otevřel a vzaly ho do jeskyně. Volal  
o pomoc a přiběhl jelen a vzal ho na parohy a utekl  
s ním domů a vypleskal ho.                                                                                               
                                                                   Jan Budač, 2. třída

Společná tvorba žáků

Léto

Těšíme se na bazén,
lehátko si dám na zem.
Natrhám si kytičky
u mé milé babičky.

Pejsek štěká, kočka mňouká,
dědeček se při tom koupá.
Jsou úžasné prázdniny,
přijeli jsme za nimi. 
                  1. třída, společná práce

Jarní balada

Na jaře rostou petrklíče,
asi jsem ztratil někde klíče.
Proletěla kolem včela
a nožky od pylu měla.

Tak mi zvedla náladu
a mrkl jsem dozadu.
Tam se zase vzbudil medvěd,
ukousl mi prstů devět. 
             5. třída, společná práce
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Tvorba našich třeťáků

Veverka Verunka
Jednou v jednom lese žila veverka Verunka se svou rodinou. Starší sestrou Valerií a mladším bratrem Viktorem. A také 
s mámou a tátou. Verunka se každé ráno probudila ve svém doupátku, které bylo v jednom vysokém dubu. Zleva 
chrupkal Viktor, zprava se rozvalovala Valerie. Z díry svítilo podzimní slunce. Všimla si, že jí kručí v bříšku. A hned 
začala přemýšlet, co si dá ke snídani. ,,Žaludy!“ napadlo ji. ,,Určitě si dám žaludy!“ Protože bydleli v dutině dubu, 
žaludů měli dost. A už se probouzeli rodiče. ,,Tati, tati!“ volala Verunka. ,,Tati, přineseš mi pár žaludů na snídani?“ ,,No 
právě dnes je zvláštní den!“ řekl táta. ,,Jak zvláštní? Jako, že nám došly žaludy?“ ptala se Verunka. ,,Jsi už velká!“ řekl 
táta. ,,Takže je čas, abys poprvé šla s námi nahoru pro žaludy!!!“ ,,Fakt!? S tebou, mámou a Valerií?“ ptala se Verunka.  
A to už byli vzhůru i Viktor a Valerie. I máma dávno poslouchala hovor o tom, jak je dneska zvláštní den. ,,A proč zrovna 
DNES půjdu poprvé pro žaludy?“ ptala se Verunka. ,,No, protože máš DNES 7. narozeniny!!!“ řekli máma, táta i Valerie 
současně. Tak Verunka vyklopýtala na jednu větev. Pak se jí povedlo vyšplhat na vyšší větev...ještě jednu...pak ještě...
větve byly pstupně tenčí. Ale žaludy zatím nikde. A najednou – tam! Na jedné z větví se pohupovalo nejméně 20 žaludů! 
Verunka natáhla tlapku s košíčkem a začala trhat. 1...2...3...bylo jich tu tolik! 8...9...10...ještě pár! 15...16...17... ,,To stačí!!!“ 
volala máma. Verunka poslušně lezla dolů. O pár minut později si pochutnávali na nejlepších žaludech, které kdy jedli.            
                                                                                                                                                                     Rút Nováková, 3. třída

Moje kamarádka Jolča
Budu popisovat moji kamarádku Jolanku, protože je moc laskavá a hodná. Má světle 
hnědé vlasy a modré oči. Jolča je moc zajímavá a šikovná. Ráda chodí ven  
a ráda tančí v tančírně.Popisovala jsem Jolanku, protože je dobrá  
na popisování.                                                                                 Nikola Belantová, 3. třída

Moje kamarádka Berta
Budu vám popisovat svou nejlepší 
kamarádku Bertu, protože je kama-
rádská. A také jsem ráda, že ji mám. 
Berta má modré oči jako pomněnky. 
Má hnědé vlasy a nosí rifle. Ráda si 
obléká černou chlupatou mikinu a na 
kapuci má obličej kočky. S sebou nosí 
svého nejmilovanějšího králíčka. Je 
chytrá, hodná a milá. Je rychlá jako 
gepard. Ráda kreslí a chodí do baletu. 
Hrává s námi fotbal. Zajímá se o zví- 
řata a hmyz. Jsem ráda, že jsem 
vám svou nejlepší kamarádku mohla 
popsat.

Adéla Kučerová, 3. třída

Můj kamarád Adam
Dnes budu popisovat mého kamaráda Adama. Protože je skvělý. Má hnědé oči 
jako medvěd. Má hnědé vlasy. Je středně velký. Je hodný, kamarádský, srandovní 
a dobrý. Rád chodí ven. Také rád chodí do houslí, dokonce ho začal bavit cimbál. 
Mám Adama rád. A nejvíc mám na něm rád, že je skvělý.          
                                                                                                                                   Viktor Pernička, 3. třída

Práce dětí čtvrté třídy

Čtvrťáci se těší na léto
V létě jsou prázdniny, které vymyslel Jan Amos Komenský. 
Můžu déle spát, nemusím se učit, můžu chodit do bazénu, na 
zmrzlinu, jezdit na kole, být u moře nebo jen tak relaxovat.   
                                                                Janoušková Sára, 4. třída

Těším se na cestování a objevování nových míst. Jsem ráda, že 
můžu chodit na zmrzlinu k Chrástkům, těším se, jak se mi bude 
teplem roztékat. Už se mi sbíhají sliny.  
                                                                Jana Náplavová, 4. třída

Léto mám ráda, protože jezdíme na dovolenou nebo k babičce na 
prázdniny, kde se potkám s bratrancem.   
                                                                Jana Křemečková, 4. třída

V létě můžu jezdit na tábory nebo k moři.   
                                                                  Martin Vymazal, 4. třída

Budu se koupat v bazénu nebo grilovat, nemusíme se učit  
a můžeme jezdit na výlety.                                                                    
           Šimon Pernička, 4. třída

V létě mám rád zmrzlinu a můžu se koupat v bazénu.   
                                                                       Lukáš Bauer, 4. třída

Máme dva měsíce prázdnin, takže stihneme hodně různých 
aktivit. Můžeme se opalovat a odpočívat na dovolené.    
                                                                     Richard Bureš, 4. třída

Jezdím rád s rodinou k moři do Bulharska a s Ríšou na kole.    
                                                                     Matěj Kubík, 4. třída

Na léto se těším, protože budeme chodit na zmrzlinu, koupat 
se v bazéně. Také moc ráda jezdím na tábory.     
                                                                     Lucie Dršková, 4. třída

Moc se na léto těším, protože nebude škola, ale i přesto se budu 
těšit zpět do školy a pak zase na další prázdniny.  
                                                               Gabriela Burešová, 4. třída

Můžu jezdit po výletech a trávit čas s lidmi, se kterými je mi 
dobře. Můžu jezdit na tábory a hrát na kytaru u táboráku, být 
dlouho venku anebo do večera v bazénu. Po prázdninách budu 
muset do školy, ale budu se těšit na spolužáky a paní učitelku. 
Už se moc těším.     
                                                                 Dorota Zbořilová, 4. třída



ČERVENEC 2022/1
STRANA 17ŠKOLNÍ DRUŽINA / MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní družina
Krásné karnevalové  odpoledne prožily 
družinové děti v únoru. Tělocvičnu zaplnily 
princezny, víly, policisté, zvířátka i loupežníci. 
Paní vychovatelky a paní asistentky připravily 
krásný program plný her, soutěží a tance.

Probouzející se příroda a paprsky slunce nás 
v březnu vedly k tvořivým aktivitám.

Děti připravily krásné kraslice, slepičky a jar- 
ní louku. Celá škola voněla pečeným berán-
kem. To byla svačinka!

Přijel za námi i pan kouzelník Walde. Děti 
se na chvíli ocitly ve světě kouzel, úžasu  
a překvapení. V pondělí 19. dubna se roz-
léhaly budovou naší školy záhadné zvuky  
a rytmické bubnování. Při bližším prozko-
umání jsme mohli zhlédnout soustředěné 
tváře našich žáků, jak se zaujetím následují 
pokyny paní Veselé. Muzikoterapie s ní byla 
strhující.

Oblíbenou činností našich dětí je taky sport. 
V květnu jsme se v Uherském Hradišti za 
doprovodu trenéra Lukáše Kedry zúčastnili 
fotbalového turnaje MC Donalds Cup. Po 
dvouleté přestávce jsme uskutečnili tradiční 
florbalový turnaj školních družin.

Mohli jsme tak v plné zátěži otestovat naše 
zrekonstruované školní hřiště. Turnaje 
se zúčastnila družina z Boršic, Buchlovic, 
Nedakonic a Polešovic. Naši kluci vybojovali 
skvělé první místo. Poděkování patří všem 
fanouškům a zvlášť panu starostovi Ondřeji 
Machalovi za jeho přítomnost na turnaji  
a pohoštění hráčů na Obecním úřadě. 

Zapojili jsme se do projektu Škola v po-
hybu. Naši družinu 10. května rozhýbal 
trenér fotbalové asociace Jan Machala. 
Předposlední květnový den navštívil naši 
zahradu pan včelař Ondřej Stýskal. Děti se 
o včelách dozvěděly spoustu zajímavostí, 
vyzkoušely včelařské pomůcky, ochutnaly 
med a každý si mohl pohladit a zblízka 
prozkoumat včelí kluky – trubce. Veliké 

poděkování patří dětem a paní vychovatelce 
Sašce. Pro své mladší kamarády z prvního 
oddělení si na Den dětí připravili překvapení 
v podobě sportovních stanovišť. Všichni si 
odpoledne krásně užili.

Červen patřil k přípravě oslavy 120. výro- 
čí založení školy. Děti pod vedením vycho-
vatelek a asistentek vyráběly a zdobily školu. 

S radostí jsme nacvičovali naše hudební 
vystoupení.

Velké poděkování patří všem maminkám, 
babičkám, které napekly nádherné cukroví 
a tím tak bohatě zaplnili „Družinovou ka-
várničku“.

Z celého srdce Vám děkují vychovatelky Jitka 
a Saška.

19. května se uskutečnil po dvouleté přestávce již tradiční florbalový turnaj družin. Mohli jsme tak  
v plné zátěži otestovat nově zrekonstruované venkovní hřiště. Turnaje se účastnilo celkem  

5 družstev a naši žáci vybojovali skvělé první místo! Hoši, děkujeme! 

Mateřská škola
Po novém roce jsme se v MŠ setkali v plné 
síle, odpočatí a plni optimismu, že se ko- 
nečně dočkáme společných akcí, kulturních 
vystoupení, výletů a dalších aktivit. Na 
svátek „Tří králů“ jsme společně s dětmi 
navštívili místní kostel, zazpívali za do-
provodu varhan, které jsme si díky panu 
Halodovi mohli všichni „osahat“ a zkusit si 
na ně zahrát. Poznávali jsme zimní přírodu, 
seznamovali se se zimními sporty, fandili 
našim sportovcům na zimní olympiádě.

V únoru jsme si užívali masopustní veselí, 
které jsme zakončili karnevalem v MŠ.  
V březnu jsme si na školní zahradě vy-
zkoušeli, jak se střílí z luku. Vše s odbornou 
asistencí pana Sýkory. Všímali jsme si změn 
v přírodě, pozorovali jarní květiny, v rámci 

projektu „jarní zahrádka“ se do výtvarných 
aktivit zapojili i rodiče. Předškoláci se pečlivě 
připravovali k zápisu do ZŠ, který úspěšně 
absolvovali v dubnu. Nakonec do školy  
k 1. 9. 2022 z naší MŠ odejde 11 dětí. V tomto 
měsíci nás čekaly velikonoční svátky, tak 
se děti seznamovaly s tradicemi a místními 
zvyky, učily se velikonoční koledy a spolu 
s rodiči tvořily velikonoční kraslici. Po Veli-
konocích nás navštívily lektorky z Centra 
ekologické výchovy Žabka ze Starého Města. 
Děti se učily poznávat domácí a volně žijící 
zvířata a jejich mláďata. A protože se také 
blížil zápis do MŠ, tak jsme pro nové děti  
a jejich rodiče připravili „Den otevřených 
dveří“, abychom jim pomohli zjednodušit 
strach z neznámého prostředí. Dětem se  
v MŠ líbilo, pohrály si s hračkami a seznámily 

se s paními učitelkami. V květnu přišlo k zá- 
pisu 17 dětí, ale bohužel, volných míst bylo 
pouze 12, tak nás mrzelo, že se nedostalo 
na všechny děti. V měsíci červnu si děti 
užily hudební vystoupení pana Vojkůvky  
a muzikoterapii, která se jim moc líbila. Děti 
prožily týden se včelami v rámci projektu 
„Včelkohrátky“, do kterého se zapojili i ro-
diče. Na den dětí se děti seznámily s prací 
hasičů, poznávaly vybavení hasičského 
vozu, což bylo zejména pro chlapce velmi 
zajímavé. A když se v naší škole objevila 
Policie ČR, kdy si děti mohly prohlédnout 
policejní auto s majákem, to bylo teprve 
radosti. V rámci výletů jsme navštívili 2x 
ZOO. Jednou to bylo KovoZOO, kde si děti 
prohlížely zvířata z kovového odpadu  
a podruhé to byla ZOO Hodonín. Obě akce 
měly u dětí velký úspěch. V červnu jsme 
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se také zúčastnili akce 120. výročí ZŠ, kde  
jsme předvedli krátký program. Na rozlouče- 
nou se školním rokem proběhlo i rozlou- 
čení s našimi předškoláky, kde byli paní  

Zahradní slavnost na půdě MŠ věnovaná dětem, které v září nastoupí do ZŠ.

ředitelkou ZŠ pasováni na školáky. Násle-
doval táborák s opékáním špekáčků  
na zahradě MŠ, který ukončil školní rok 
2021–2022.

A protože už nás čekají prázdniny a dovolená, 
přejeme všem občanům krásné, slunečné  
a pohodové dny.

Kolektiv MŠ

Celý týden měly děti možnost si povídat, hrát, tvořit, ochutnávat a poznávat  
svět včel v rámci projektu „Včelkohrátky“.

Návštěva KOVOZOO děti přesvědčila, že i ze zdánlivě 
nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou 

nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.

Knihovna
Novinky v knihovně



ČERVENEC 2022/1
STRANA 19FARNOST

Farnost
Život farnosti byl poznamenán k situaci  
v souvislosti s nemocí Covid 19 a karanté-
nou. 

Správcem farnosti byl nadále P. Mgr. Rudolf 
Chmelař. Jako kostelníci působil Stanislav 
Vávra, který se zapojoval také jako lektor. 
Farnost hluboce poznamenalo úmrtí 
kostelníka Františka Třísky, který zemřel 
koncem minulého roku. O květinovou vý-
zdobu pečovaly Marie Andrýsková a Ludmila 
Zajícová. Ministrantské službě se věnovali 
Erik Zbořil, Tomáš Šácha, Marek Náplava, 
Pavel Němeček, Vít Sedlář, David Hrabec  
a Vít i Antonín Černý. O úklid kostela a oko- 
lí se staraly Marie Martinková, Anna Tráv-
níčková, Jiřina Bilíková, Marie Novotná, 
Marie Dleštíková, Marie Slavíková, Helena 
Gajdorusová, Milada Sedláčková, Milada 
Kočendová, Dana Kočířová, Antonie Vy-
sloužilová, Helena Rozumková, Jaroslava 
Marečková. Údržbářské práce v kostele 
zajišťují především kostelníci. Elektrikářské 
opravy spolehlivě řešil pan Jiří Kočíř  
z Tupes. O věžní hodiny pečoval pan Antonín 
Martínek.

V neděli 9. 1. 2022 proběhla v naší obci 
tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci se 
setkali ráno v kostele na mši svaté, kde otec 
Chmelař posvětil křídu, kterou pak koledníci 
psali nápisy na dveře. Děti se rozdělily do 
skupinek, které se vypravily na obchůzku 
vesnice.

Směr na Tupesy
Vedoucí: Mgr. Petr Haloda 
Králové: Adam Lesa, Michal Bílek a Patrik 
Pernička

Vedoucí: MUDr. Pavla Polášková 
Králové: Filip Kedroň, Tobiáš Vávra a Teodora 
Vávrová

Olší
Vedoucí: Pavel Němeček 
Králové: Kateřina Klofáčová, Tereza Zajícová 
a Viktorie Jedovnická

Vedoucí: Miloš Zástava 
Králové: Rút Nováková, Jan Novák a Adéla 
Hájková

Chmatov a směr na Buchlovice Zelničky
Vedoucí: Petra Zemancová 
Králové: Šimon Zemanec, Benjamin 
Pospíchal a Dominika Chytková

Vedoucí: Jan Gottwald 
Králové: Terezie Gottwaldová, Adam Šafář  
a Patrik Šafář

Jamy a nová ulice u hospody Řadovky
Vedoucí: Erik Zbořil 
Králové: Lucie Dršková, Jan Drška a Eliška 
Všetečková

Vedoucí: Jiřina Mahdalová 
Králové: Karolína Mikulová, Kateřina 
Žlebková a Terezie Dvořáčková

Školní ulice Střed obce a Kout
Vedoucí: Stanislav Vávra 
Králové: David Hrabec, Adam Hrabec  
a Jakub Bělošek

Vedoucí: Ing. Tomáš Zemanec 
Králové: Jana Náplavová, Martin Náplava  
a Berta Vávrová

Celkem se podařilo vykoledovat 63 694 Kč. 
Nejúspěšnější skupinky byly v části obce 
Školní ulice a Chmatov, kde se vybralo 
přes 8 000 Kč. Po skončení obchůzky se 
skupinky tradičně setkaly na obecním úřadě, 
kde je čekalo teplé pohoštění. Hlavním 
organizátorem sbírky byl i letos Ing. Antonín 
Haloda. Všichni malí koledníci, vedoucí 
skupin, organizátoři si zaslouží poděkování  
a občané mohou mít dobrý pocit, že přispěli 
pro lidi v nouzi.
Tříkrálová sbírka z neděle 9. ledna byla 
zhodnocena jako úspěšná.

Farní a ekonomická rada pracovala v tomto 
složení:

Předseda: P. Rudolf Chmelař
Členové: Ing. Antonín Haloda, Ivan Vojtěšek, 
Ludmila Zajícová, Mgr. Stanislav Haloda, 
Stanislav Vávra, Jiří Kočíř, Jan Gottwald, 
Jaroslav Vaďura, Mgr. Marie Polášková. 

Farní rada se setka- 
la na jednání 27. ledna. 
Projednala plán akcí far- 
nosti a řešila otázku  
údržby a oprav kos-
tela. P. Chmelař nastolil k diskuzi otázku 
Jak ve farnosti pomáhat? Nejde o pomoc 
materiální. Jde o pomoc bližnímu v situacích, 
které nezvládá, nebo osamělým osobám 
např. doprovod na mši svatou, pomoc se 
zjištěním různých služeb, nákupů apod. Stačí 
chodit s otevřenýma očima, dotazovat se, 
nabízet pomoc. Každý farník se může zapojit 
podle svých možností. Vzhledem k situaci  
v souvislosti s nemocí Covid 19 a karanté-
nou byly narušeny mezilidské vztahy.
Na opravy fasády kostela byl zřízen transpa-
rentní účet. Bude zahájena veřejná sbírka.

Plán akcí na 1. pololetí roku 2022
• 2. února – Hromnice
• 2. března – Popeleční středa
• 5. března – duchovní obnova s P. Adolfem 

Pleskačem
• 10. dubna – Květná neděle
• 14.–17. dubna – Velikonoce
• 30. 4. – pouť děkanátu Uherské Hradiště 

na Velehradě
• 27. května – farní táborák
• 5. července – velehradská pouť

Během letošní Tříkrálové sbírky se podařilo vykoledovat 63 694 Kč. Nejúspěšnější skupinky byly  
v části obce Školní ulice a Chmatov.

Na Velikonoční pondělí si do Zlechova zajel P. Radek Gottwald a při této příležitosti odsloužil mši svatou.
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Mše svaté bylo možné od začátku roku na-
vštěvovat, ale bylo nutné zakrývat dýchací 
cesty a při vstupu do kostela desinfikovat 
ruce. Hromnice věřící oslavili 2. února. 
Od 10. února vládní opatření umožnila, 
aby se v uzavřeném prostoru mohlo 
setkat až 100 osob, v otevřeném pak 1000 
osob. V průběhu měsíce se plánovalo se  
zahájením veřejné sbírky na opravu kos- 
tela. Vzhledem k tomu, že začala válka 
na Ukrajině, byl začátek sbírky odložen. 
Od 1. března došlo k rozvolnění opatření. 
Počet účastníků hromadných akcí přestal 
být omezený. 4. března byl v souvislosti  
s náporem ukrajinských uprchlíků vyhlášen 
nouzový stav. Zlechovští farníci ve spolupráci 
s farností Buchlovice zorganizovali v sobotu 
5. března duchovní obnovu na téma 
Boží zjevení. Obnovu vedl P. Mgr. Ing. Jiří  
A. Pleskač. Dopoledne proběhla v koste-
le mše svatá s adorací a svátostným po-
žehnáním. Odpolední část se konala v sálu 
Agro Zlechov. Nejprve to byla přednáška  
a po ní následovala bylinková poradna. Pro 
všechny účastníky tu bylo občerstvení, na 
které sponzorsky přispěl pan Josef Hrabec, 
stejně jako na pronájem sálu. Účast byla 
velká, přijelo také hodně věřících z okolí. 
Zájemci si mohli nechat posvětit bible, vodu, 
sůl či jiné předměty.

V římskokatolické církvi probíhal od pod-
zimu 2021 dvouletý synodální proces, který 
zahájil papež František. Začátkem roku 2022 
se odehrála diecézní fáze v jednotlivých 
farnostech, kdy věřící v malých skupinkách 
debatovali nad deseti tématy. V březnu 
zaslala skupinka ze Zlechova závěry z jednání 
na arcidiecézi. V polovině března brigádníci 
ve farní zahradě prořezali stromy a vyhrabali 
suchou trávu. Od neděle 20. března bylo  
v rámci uvolňování pandemických opatření 
obnoveno přijímání do úst a pozdravení 
pokoje podáním rukou. Do kropenek se 
vrátila svěcená voda.

Koncem března přijel na vizitaci farnosti dě- 
kan P. Josef Říha. V neděli 3. dubna proběhl 
první křest v roce a zároveň mezi věřící zavítal 
Mgr. P. Radek Gottwald. To už se přiblížily 
Velikonoce. Předsíň kostela byla o Ve- 
likonocích pro zájemce otevřena ve čtvrtek 
14. dubna, v pátek 15. dubna a v sobotu  
16. dubna vždy od 14 do 16 hodin. Bylo 
možné si vyzvednout svěcené ratolesti.

V neděli 17. dubna a v pondělí 18. dubna byla 
předsíň otevřena po celý den. Bohoslužby 
proběhly v obvyklých časech a všechny 
sloužil P. Chmelař. Na Velikonoční pondělí 
si do Zlechova zajel P. Radek Gottwald a při  
této příležitosti odsloužil mši svatou. Další  
mši svatou pak sloužil 8. května. Koncem 
dubna se věřící zúčastnili pouti uhersko-
hradišťského děkanátu na Velehradě.

Na konci května proběhl na farním dvoře 
táborák. Byl především určen dětem nav-
štěvujícím výuku náboženství a jejich rodi-
čům na zakončení školního roku. Přestože 

byla akce dopředu ohlášena, účast nebyla 
velká. Přesto se přítomné děti pobavily  
a prožily příjemné odpoledne.

Ve čtvrtek 23. června jednala farní rada, 
aby naplánovala opravy kostela a akce 
na 2. pololetí roku. Předseda informoval 
o připravované veřejné sbírce na opravu 
fasády kostela sv. Anny a revitalizace zeleně 
v okolí kostela. Celkové náklady oprav se 
odhadují přibližně na 2 000 000 Kč. Sbírka se 
bude konat na dobu: neurčitou (max. 3 roky). 
Datum zahájení sbírky se předpokládá od 
24. 7. 2022. Sbírka bude prováděna dvěma 
způsoby:

a) shromažďováním příspěvků na předem 
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, 

b) pokladničkami – 3 ks.

Plnou moc k pověření provádět sbírku mají 
Ivan Vojtěšek, Ing. Antonín Haloda, Marie 
Andrýsková, P. Chmelař, starosta obce a mí-
stostarostové.

Plán akcí na 2. pololetí roku 2022

• 21. a 22. července brigáda na faře – 
sečení (muži), úklid místností (ženy)

• 23. července brigáda na faře – stavění 
stanů a setů (muži)

• 24. července – mše svatá ke cti sv. Anny

• 24. července – farní odpoledne od 14 hod.

• srpen – dožínková mše svatá

• 14. srpna – pouť na Barborce

• 27. srpna – poutníci putující Zlechovem 
na Velehrad

• 28. srpna – žehnání aktovek při mši svaté

• 3. září – pouť na Sv. Hostýn – Buchlovice, 
Zlechov, Tupesy Břestek

• 18. září – pouť Břestek

• 15. října – hodová mše svatá Zlechov

• 23. října – misijní neděle

• 29. října – dušičkový koncert, Zlechov

• 30. října – dušičková pobožnost na hřbitově

• 27. listopadu – žehnání adventních 
věnečků

• 3. prosince – rozsvěcování ván. stromu  
s Mikulášem

• 24. prosince – dětská vánoční mše 
Buchlovice

• 26. prosince – vánoční koncert Zlechov

• 31. prosince – poděkování za uplynulý rok

V čele olomoucké diecéze končí arcibiskup 
Jan Graubner. Papež František jej v pátek 
13. května jmenoval po Dominiku Dukovi 
arcibiskupem pražským. Z Metodějova stol- 
ce odejde po třiceti letech. Moravskou arci- 
diecézi dočasně vede apoštolský adminis-
trátor, zároveň se bude hledat Graubnerův 
následovník. Jmenování do čela pražské 
arcidiecéze bylo pro Jana Graubnera vel-
kým překvapením. Letos totiž dovrší 74 let 
a příští rok by podle církevních regulí musel 
na svůj post podat rezignaci. Arcibiskup 
Graubner v čele diecéze skončí po třiceti 
letech. Na podobě moravské církve zanechal 
nesmazatelnou stopu. Mezi věřícími byl oblí-
ben. S diecézí se oficiálně rozloučil 30. června 
v Olomouci při mimořádné bohoslužbě. 
Rozhodně se 5. července se účastní velké 
poutě na Velehradě spolu s ostatními bis-
kupy z České republiky. Pro desítky tisíc 
věřících to bude velká příležitost, aby se  
s ním setkali.

Nastává čas dovolených, na které se všichni 
moc těšíme. Kéž tento čas prožijeme ve 
zdraví a v radosti ze společenství našich 
blízkých a přátel.

Všem žehná a krásné léto přeje P. Rudolf 
Chmelař.

Obec Zlechov vyhlásila dne 1. února 2022 veřejnou sbírku
čj. KUZL 6852/2022, jejíž výtěžek bude použit na opravu  
fasády kostela sv. Anny a regeneraci zeleně okolí kostela.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?
Platbou na transparentní bankovní účet č. 123-5782990207/0100,
vedený u KB Uherské Hradiště
Vhozením hotovosti do pokladničky, umístěné na obecním  
úřadě ve Zlechově a v kostele sv. Anny
Vhozením hotovosti do přenosné pokladničky
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Spolky

Náš spolek se snaží neustále rozvíjet svoji 
spolkovou činnost, a to jak po stránce plnění 
mysliveckých povinností (zákony a předpi-
sy), tak i při akcích organizovaných v obci.

Mezi jedny z prvních úkolů patří provádět 
jarní sčítání zvěře v termínu, který je 
stanoven Krajským úřadem, odborem 
životního prostředí. Za účasti všech členů 
jsme spočítali zvěř drobnou i spárkatou  
a na základě tohoto sčítání poté myslivecký 
hospodář navrhl plán lovu, který byl ná-
sledně schválen KÚ.

Stejně jako v předchozích letech, i letos na  
jaře jsme se zapojili do akce Ukliďme Zlechov, 
kterou každoročně rádi podporujeme. Na-
sadíme do akce vlastní auta s vleky a máme je 
vždy plné. Pak je nám o to více líto, když jsou 
uklizené skládky (jinak se tomu říci nedá) 
do pár týdnu opět zpět. Přitom na kopci na 
Buchlovice je sběrný dvůr, kam má každý 
občan možnost odpad zdarma uložit. Proč si 
tedy někdo dá tu práci a odveze nepotřebné 
věci na opačný konec obce, takříkajíc do 
pole, když je to takřka stejná cesta jako na 
skládku? Proč je jednodušší hodit starý 
počítač do křoví, když máme na obecním 
úřadě přímo nádobu na sběr elektroodpadu? 
Prosím buďme lidmi, chovejme se k naší zemi 
ohleduplně a chraňme si životní prostředí!

V současné době probíhá lov srnců, divokých 
prasat a veškeré zvěře myslivosti škodící 
(zákonem nově stanovený výraz, dříve se 
užívalo škodná).

V návaznosti na výše uvedené bych rád 
upozornil a poprosil občany o zvýšenou 
opatrnost. Zvláště kolem Vlčího dolu a pře-
vážně v ranních a podvečerních hodinách 
tam bývají myslivci na čekané, proto buďte 
obezřetní pokud tudy chodíte na procházky, 
či venčíte své psy. 

Děkujeme všem, kterým není příroda lhos-
tejná a zejména pak zastupitelstvu obce 
a panu starostovi za přízeň a pomoc.

Z. Petržela

Myslivecký spolek Vlčí důl
V dubnu jsme s OÚ zorganizovali 

stavění máje.

Těžká šichta při ošetřování zásypů. Letos evidujeme zvýšený počet střetů se  
zvěří. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti  
na úsecích, které jsou značeny možným  
výskytem zvěře, ale i mimo ně. Ke srážce  

může dojít v kteroukoliv denní i noční  
hodinu bez ohledu na roční období.

Společná fotografie po jarním sčítání zvěře.

Odpady pohozené v přírodě hyzdí nejenom 
krajinu, ale představují také nebezpečí pro lidi 
i zvířata. Příroda tu totiž není jen pro nás, jsme 
její součástí, stejně jako rostliny a zvířata, která 

v ní bydlí, tak na to nezapomínejme.
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Myslivecký kroužek pracuje velmi aktivně, 
děti se seznamují s problematikou myslivosti 
a ochrany přírody teoretickou i praktickou 
formou a věnují se jim naše mladé myslivky-
ně Michaela Bartošíková a Sára Kočendová. 
Každoročně vyhlašuje ČMMJ unikátní soutěž 
pro malé a mladé myslivce a přátele přírody –  
Zlatá srnčí trofej probíhá ve třech kolech  
a i přes krátkou dobu činnosti kroužku, ob-
sadili chlapci čtrnácté a sedmnácté místo ve 
své kategorii. Soutěž proběhla v překrásném 
prostředí bývalé hájenky pod Buchlovem, 
kde je dnes i pěkné muzeum.

Dále se za pomoci členů kroužku podařilo 
zavěsit hnízdní budky a krmítka pro ptactvo 
po celé honitbě a byly rozmístěny informační 
tabulky o ochraně zvěře u cest.

Pro kluky byla mimořádně zajímavá akce 
při cvičných střelbách na Salašské střelnici 
Okresního mysliveckého spolku. Výsledky 
střelby z malorážky a vzduchovky byly vý-
borné, stejně tak i občerstvení připravené 
vedoucími pro děti.   

Rádi bychom v našich řadách přivítali více 
dětí do 15 let, které mají zájem se do činnosti 
kroužku zapojit. 

Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu 
obce za přízeň a všestrannou podporu na-
šeho kroužku.                                             Liščata

Běžná činnost v mysliveckém 
kroužku

Soutěžní družstvo mysliveckého kroužku  
na Zlaté srnčí trofeji.

Členové mysliveckého kroužku při rozmís-
tění informačních tabulek o ochraně zvěře.

Hlavní náplní kroužku je naučit děti co nejvíce o 
ochraně přírody a poodhalit tajemství zvířecí říše.

SK Zlechov

Fotbalisté Zlechova vstupovali do jarní 
části sezóny ze 13. místa se ziskem 6. bo- 
dů. V zimní přestávce mužstvo posílili 
Michael Cigoš (Boršice) a Michal Vaverka 
(Hroznová Lhota). I když jsme na jaře 
uhráli 14 bodů, na záchranu v soutěži to  
nakonec nestačilo a tak se po třech 
letech vracíme do 1.B třídy. SK Zlechov  
uhrál v celé sezóně 20 bodů při skóre 31:61, 
nejvíce branek zaznamenal Vaněk Hynek 11, 
Bělaška Michal 7, Šmatelka Jakub 4.

Ohlédnutí za uplynulou 
sezónou

Poř. Oddíl Záp + 0 – Skóre Body
1. TJ Osvětimany 26 22 2 2 93:32 68
2. TJ Spartak Hluk 26 18 5 3 92:39 59
3. SK Slov. Vik. Bojkovice 26 16 5 5 67:36 53
4. TJ Těšnovice 26 15 3 8 52:40 48
5. TJ Nivnice 26 14 3 9 50:37 45
6. TJ Šumice 26 11 3 12 51:62 36
7. FK Dolní Němčí 26 10 3 13 52:57 33
8. TJ Buchlovice 26 9 5 12 41:50 32
9. FC Kor yčany 26 8 5 13 37:57 29

10. Fotbal Kunovice 26 9 1 16 48:69 28
11. TJ Sokol Újezdec-Těšov 26 7 5 14 43:69 26
12. TJ Nedachlebice 26 7 3 16 41:70 24
13. SK Zlechov 26 5 5 16 31:61 20
14. FC Fr yšták 26 5 4 17 44:63 19

Tabulka jarní části soutěže:

Výsledky jarní části – muži
SK Zlechov – TJ Osvětimany      1 : 2 (1 : 1)

TJ Nedachlebice – SK Zlechov      0 : 1 (0 : 0)

SK Zlechov – TJ Buchlovice      1 : 3 (0 : 2)

FC Fryšták – SK Zlechov       0 : 0 (0 : 0)

TJ Těšnovice – SK Zlechov      1 : 0 (1 : 0)

SK Zlechov – FK Dolní Němčí      3 : 0 (1 : 0)

TJ Šumice – SK Zlechov       2 : 0 (1 : 0)

SK Zlechov – TJ Sokol Újezdec-Těšov  2 : 1 (0 : 1)

Fotbal Kunovice – SK Zlechov     2 : 2 (0 : 1)

SK Zlechov - TJ Spartak Hluk      0 : 3 (0 : 2)

FC Koryčany - SK Zlechov       2 : 1 (2 : 1)

SK Zlechov - TJ Nivnice       3 : 0 (2 : 0)

SK Slov. Vikt. Bojkovice - SK Zlechov     1 : 0 (0 : 0)

Pohár Zlínského 
krajského fotbalového 
svazu 2022/23 byl 
rozlosován
SK Zlechov přivítá na domácím hřišti  
v neděli 31. července od 17:30 hod. 
TJ Nedachlebice. Oba týmy byly na-
sazeny přímo do 2. kola.

Přijďte podpořit naše fotbalisty.
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Do Zlechova přijela fotba- 
lová Sparta Praha (4. 5. 2022)

Na hřišti Zlechova absolvovali krátkou předzápasovou rozcvičku fotbalisté Sparty. Přihlížející si mohli říct o podpis či se s hráči vyfotit. 

Pro pohodlnější načtení stránek na svých 
mobilních zařízeních můžete využít přilo-
žených QR kódů.

Foto na stránkách  
SK Zlechov

Foto na Facebooku  
SK Zlechov

Poslední mistrovské utkání v Bojkovicích.

Soutěžní ročník 2022/23 zná svůj los
    7. 8.      17:00  TJ Sokol Velký Ořechov – SK Zlechov

  14. 8.      10:00  SK Zlechov – Jiskra Staré Město

  20. 8.      16:30  TJ Sokol Slavkov – SK Zlechov

  28. 8.      10:00  SK Zlechov – TJ Zdounky

    4. 9.      16:00  FC Malenovice – SK Zlechov

  11. 9.      10:00  SK Zlechov - FK O. N. Ves

  18. 9.      15:30  FK Lhota – SK Zlechov

  25. 9.      10:00  SK Zlechov – TJ Topolná

  2. 10.      15:00  TJ Vlčnov – SK Zlechov

  9. 10.      15:00  FK Uh. Ostroh – SK Zlechov

16. 10.     10:00  SK Zlechov – TJ Sokol Prakšice-Pašovice

22. 10.     14:30  TJ Sokol Ořechov – SK Zlechov

30. 10.     10:00  SK Zlechov – 1. FC Polešovice

Poslední mistrovské utkání

Sparta Praha přijela do Zlechova, ne jako sou- 
peř, ale na dopolední předzápasový trénink 
před večerním finálovým zápasem českého 
poháru na Slovácku. Na Sparťanské fotbalisty 
se přišly podívat i děti z místní školy a po 
skončení tréninku byli hráči ochotní se  
s dětmi vyfotit a rozdat pár podpisů.
Fotbalisté Sparty přijeli do Zlechova i o pár 
dní později (18.5.2022). Dopolední rozcvi-
čení před  podvečerním finále MOL Cupu  
proti Slovácku sledovala asi třicítka při-
hlížejících fanoušků. Zblízka viděli v akci 
všechny hvězdy a reprezentanty včetně 
Adama Hložka, Ladislava Krejčího mladšího 
či loučícího se Bořka Dočkala.
Celý článek a všechny fotografie si můžete 
prohlédnout na:

https://www.facebook.com/skzlechov.cz
https://www.skzlechov.cz/

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podporovali.
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Kynologický klub

V letošním roce jsme připravili několik akcí 
nejen pro členy klubu, ale i pro veřejnost. Již 
od března probíhaly pro veřejnost školky pro 
štěňata v daných termínech. Od 1. března do 
7. června se uskutečnily tři kurzy „socializace 
štěňat“, kterých se zúčastnilo 16 štěňátek 
různých plemen malých i velkých. Pro velký 
zájem o výcvik psů jsme uspořádali i kurz 
„základní poslušnost“. Práce s 9 týmy nebyla 
vždy jednoduchá, ale doufáme, že jsme 
si to spolu užili a majitelům předali dobré 
rady, jak s pejsky pracovat a vychovat z nich 
parťáky pro volný čas a společný život.

Kynologové ve Zlechově

Jaro patřilo i přípravě psů na zkoušky podle 
zkušebních řádů sportovní kynologie.  
V neděli 24. dubna za přítomnosti pana roz- 
hodčího Františka Matějky nastoupilo před-
vést své výkony 8 týmů. Zkoušky v různých 
stupních obtížnosti ( ZZO, BH-VT – základní 
poslušnost + speciální cviky, ZVV1 – stopa + 
poslušnost + obrana, FPr – obrana) zvládlo 
7 týmů, převládli němečtí ovčáci, jeden 
belgický ovčák-malinois, knírač střední  
a americký staford. Jedna diskvalifikace pro 
odmítnutí poslušnosti … ale i to se stává. 
Musíme si uvědomit, že pes není stroj, ale 
živý tvor se vším všudy. Velkou jarní akcí bývá 
výstava německých ovčáků, letos přihlášeno 
celkem 90 psů, z toho 54 fen. V sobotu 
7.května jsme za deštivého počasí přivítali 
již tradičně pana rozhodčího Ing. Karla 
Strouhala, který s velkou profesionalitou 
posoudil 77 přítomných psů. Vážíme si 
přihlášených psů a fen ve třídě „veteránů“  
a majitelům patří velký dík za jejich pre-
zentaci. Letos se předvedli tři psi a ocenění 
V1, Nejlepší veterán si odvezl osmiletý pes 
Garret Gard Bohemia, V2 devítiletý Quenzo 
z Agíru Bohemia, V3 osmiletý Lago di Val 
Sanťanna. Feny s oceněním V1, Nejlepší 
veterán se pyšní devítiletá Ora z Agíru 
Bohemia, V2 devítiletá Xerin Lonadard. 
Slovy pana rozhodčího „výborná kondice, 
pěkné předvedení a výrazná chovatelská 
práce u plemene německý ovčák“. Velmi 
očekávanou třídou tzv. třešničkou na dortu 
je třída „pracovní“. V posuzování dostaly 
přednost feny a hodnocení V1, vítěz třídy, 
Krajský vítěz si odvezly feny Quinte Gard 
Bohemia a dlouhosrstá Riana z Agíru Bohe-

mia. V konkurenci psů si ocenění V1, vítěz 
třídy, Krajský vítěz odvezl Nemo Mir-Jar.

Velkým podporovatelem nejen této akce 
je obec Zlechov, která nám pomáhá s údrž- 
bou našeho cvičáku a hradí poháry pro 

naše vítěze. Členům klubu a přátelům ple- 
mene německý ovčák děkujeme za pomoc  
a podporu, bez vás by se tyto akce neusku-
tečnily, vážíme si toho.                      

KK Zlechov

Výstava německých ovčáků patří mezi největší klubové akce, letos bylo přihlášeno  
celkem 90 psů, z toho 54 fen.
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cvičení párové jógy. Tato, již 
velmi oblíbená a tradiční akce 
pro ženy a muže, se konala  
v půlce ledna a překvapila ne-
jen účastí, ale především skvě- 
lými sportovními výkony, novými jógovými 
pozicemi a nadšením ze strany mužské účasti.

SPOLKY

Ve dnech 21. a 22. května jsme se zúčastnili kvalifikačních závodů na Mistrovství 
ČR v agility 2022. Celkem se za víkend běžely 4 běhy (2 agility a 2 jumping) a ve 
všech jsme brali body – A3Ch Wi-Fi se v součtech umístila na celkovém 3. místě  

z 23 psů v kategorii a pudl Discovery Černý Křišťál na 5. místě z 60 psů. 

Největší úspěch v agility zaznamenal v roce 2022 Nik, 
který splnil poslední zkoušku a získal titul A3Ch (pokud 

splní předepsané podmínky v A3 tři roky po sobě, získává 
pes titul A3Ch, který je mu udělen doživotně).

V minulosti jsme reprezentovali 
Českou republiku na Mistrovství 

Evropy juniorů v roce 2016.  
Na Mistrovství České republiky 
mládeže v roce 2017 jsme byli  
v součtech s našim týmem na  

2. místě a stali jsme se Vicemistry. 
Na Mistrovství České republiky 

mládeže v roce 2018 jsme se  
s týmem stali Mistry ČR.  

Na Mistrovství České republiky 
mládeže v roce 2019 jsme byli  

v součtech s týmem na 3. místě  
a stali se 2.vicemistry.  

Na Mistrovství České republiky 
mládeže v roce 2020 jsme se  

v jednotlivcích stali vicemistry.

V rytmu života
Půlrok v rytmu!
Není divu, že prapodivná covidová pauza 
nalákala všechny příznivce sportu a zábavy 
zpět na značky. Není tomu jinak ani v našem 

spolku V rytmu života! Holky se opřely do 
společných akcí s energií a entuziasmem, 
který z nich sálá široko daleko. Skvělá 
příležitost, jak tuto jízdu začít, bylo vánoční 
před silvestrovské cvičení. Společně si tak 
27. 12. zazumbovaly s Magdou a protančily 
se do nového roku přímo do další akce, a to 
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Svátek žen naše holky nemohly vynechat. 
MDŽ oslavily stylově v kostýmech, s čer-
veným karafiátem, zdravou stravu vyměnily 
za chlebíčky a ve večírkovém duchu utužily 
své přátelství oslavou tohoto dne.

Dubnové jaro bylo naprosto intenzivním 
trávením času hezky pospolu. Holky si jeden 
víkend zacvičily a společně zaposilovaly, hned  
na to se vrhly na úklid Zlechova a následně 
si zasportovaly ve Cvičení v rytmu. To jim 
však ale nestačilo. Tato nezbedná party nikdy 
nemá dost, a tak konec dubna ukončily akcí 
Na kole vinohrady.

Doprovodný program na akci Rozhýbejme Zlechov během byl opravdu bohatý a na své si přišli děti i dospěláci. Pokud máte stejně jako my rádi 
pohyb a jste pro každou srandu, přijďte si zacvičit. Do naší party bereme všechny bez rozdílu věku.

Květen bychom mohli pojmenovat jako ap- 
rílový měsíc, neboť počasí nepřálo naplá- 
novaným sportovním akcím. Ale i po odlože-
ném víkendu holky přeci jen zorganizovaly  
a rozhýbaly Zlechov během 15. května. Na 
této rytmické vlně se svezly přímo na Kopánky. 
Akce, která rezonuje ve vzpomínkách ještě 
mnoho týdnů po příjezdu domů, je plná 
běhání, jógy, cvičení, posilování a pohybu. 
Nelení a doplňují toto soustředění i výšlapy, 
tentokráte na Lopeník i s opékáním špekáčků, 
ale i zábavou, jako je karneval či hospodský 
kvíz, kteří možná někteří znáte a sami i hrajete.

Konec půlroční sezony a přípravu na prázd-
ninový volnější režim holky ukončily 24. 6. 
již tradičním cvičením s opékáním špekáčků. 
Byly to měsíce nabité akcí, pohybem, přá-
telstvím a spoustou radosti nejen ze zážitků, 
ale především ze sportu a společné lásce  
k tomuto koníčku. Nic by se však neobešlo 

bez obětavé organizace, nadšení a trpě-
livosti, které jednotlivé organizátorky věnují 
při pořádání různorodých akcí spolku. Vše 
se však lépe dělá s partou přátel, která umí 
probrat i nejmenší managerské detaily po 
cvičení u pivka.

Holky V rytmu života, díky za nové vzpomínky  
a přejme si, abychom měli stále chuť se  
scházet na jogamatkách ve škole i u dobrého 
pohárku vína ve vinném sklepě. Krásné 
prázdniny a nezapomeňte, že život je rytmus!

Ani o prázdninách nezahálíme, cvičíme kaž- 
dou středu na školním hřišti. Tak přijďte se 
taky protáhnout…                                             KŠ

Oblíbené setkání na Kopánkách, to je víkend plný běhání, jógy, cvičení, posilování a pohybu, 
tentokrát doplněn o výšlap na Lopeník, karneval či hospodský kvíz.
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Dění v obci
31. ročník koštu slováckého moku 

Košt slivovice patří ve Zlechově již k tradičním akcím. Letošní ročník úspěšně navázal na ten předchozí  
a návštěvníků opět výrazně přibylo.

Ukliďme Zlechov

Na úklidové akci, která se každoročně koná 
v dubnu v rámci projektu Ukliďme Česko, se 
i přes nepřízeň počasí sešlo několik desítek 

členů spolků a ostatních dobrovolníků.
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Stavění máje
Stavění máje má v naší obci dlouholetou 
tradici, v letošním roce se s přípravami začalo 
již v pátek 29. dubna a zapojili se členové 
místních spolků, zaměstnanci OÚ, rodiče, 
děti a ostatní dobrovolníci. Pro děti byla 
připravena naučná stezka s odměnou, pro 
všechny pak občerstvení a opékání špekáčků. 

Více fotografií z akce zde:
https://www.flickr.com/ 
photos/144661968 
@N07/albums/ 
72177720300230019

Stavění máje 2022

K pohodlnějšímu načtení 
stránky na mobilním 
zařízení využijte  
přiložený QR kód.

Rozhýbejme Zlechov

Více fotografií z akce zde:
https://www.flickr.com/photos/144661968 
@N07/albums/72177720299027158

K pohodlnějšímu načtení stránky na mobilním 
zařízení opět využijte přiložený QR kód.

Rozhýbejme Zlechov během
Deštivé počasí akci v původním termínu příliš nepřálo a tak se 
organizátoři rozhodli pro náhradní termín o týden později, kdy pro 
změnu slunce nemilosrdně peklo. Běh byl určen pro hobíky, děti, 
začínající běžce i zkušené závodníky a nesl se v duchu pohodové 
atmosféry. Registrovaní běžci a všichni ostatní návštěvníci měli 
možnost si vyzkoušet lukostřelbu, střely na fotbalovou bránu či jiné 
sportovní soutěže.
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4. folklórní odpoledne s ochutnávkou vína
Ani proměnlivé počasí neodradilo návštěvníky již 4. folklórního odpoledne a stejně jako u předchozích 
ročníků i letos organizátoři nabídli pestrý program. V odpoledním pořadu vystoupily taneční a pěvecké 
soubory Olšava, MPS Tupešané, ŽPS Bzenecké drmolice, CM Floriánek, Děcka ze ZŠ Zlechov, MPS Chlapi  
z Vážan a na závěr DH Nedakoňanka, kterou z pódia odehnal přívalový déšť. Součástí folklórního odpo- 
ledne byla i ochutnávka vín pocházející z vinic katastru naší obce či přímo od zlechovských vinařů.  
Od přespolních vinařů byla k dispozici vína z odolných PIWI odrůd, odrůd budoucnosti. Degustaci připra- 
vili Milovníci vína a žen z. s. a celkem se jim podařilo nasbírat 138 vzorků. 

Více fotografií z akce zde:
https://www.flickr.com/photos/ 
144661968@N07/albums/ 
721777203002 
24510

Zlechovské 4. folklórní 
odpoledne 2022
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Den otevřených dveří a srdcí – ZŠ Zlechov
11. června šly děti v sobotu do školy. Neměly to ovšem za trest a nemusely zasednout do lavic, ale společně 
s učiteli připravili pro své rodiče a ostatní návštěvníky bohatý doprovodný program. Všichni přítomní tak 
mohli zavzpomínat při nahlížení do vystavených fotokronik, mnoho z nich objevilo svá školní díla a sta- 
ré sešity a došlo i na setkání bývalých žáků s oblíbenými učiteli. Celá škola ožila dílničkami, prodejem 
dárkových předmětů a ze školní družiny se na jeden den stala kavárna plná dobrot od místních občanů.  
I po oficiálním ukončení bylo ještě mnoho návštěvníků, kterým se ze zlechovské  školy vůbec odcházet nechtělo.

Více fotografií z akce zde:
https://www.flickr.com/photos/ 
144661968@N07/albums/ 
72177720300 
223021

Den otevřených  
dveří ZŠ Zlechov
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Obec Zlechov a jeho okolí

Hospůdka na hřišti je nejen oblíbeným cílem cyklistů , rodičů s dětmi či místních fotbalistů, ale v měsíci červnu ožila hned dvěma úspěšnými 
akcemi. V sobotu 4. června si na své přišli všichni milovníci guláše na taneční zábavě s VSP Band a již tradičním GulášFestu. Písničky na přání, 
klobásky a cigára z udírny a k tomu čepované pivo si mohli dopřát návštěvníci  Letní retro diskotéky.  První den prázdnin patřil dětem, když 
do zlechovského sportovního areálu dorazil oblíbený kouzelník Jirka Hadaš se svým animačním programem pro kluky a holky. Jeho Kouzelný 
karneval nejmenší účastníky nadchl a dvouhodinový program zahrnoval např. zábavná kouzla, tematické soutěže, hry, dětskou diskotéku  
a modelování balonků Balloon Twisting.

Letní diskotéka, Taneční zábava VSP Band – GulášFest a Kouzelný karneval  
s Jirkou Hadašem
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Nebeský jezdec ze Zlechova, nadporučík Alois Gabriel
Autor: Tomáš Jurča

O npor. Alois Gabrielovi ze Zlechova jsme 
psali již v červencovém zpravodaji 2019, 
tehdy jsme se zaměřili především na jeho 
život před 2. sv. válkou a krátce během ní, 
než utekl do zahraničního odboje, kariéře  
u britského královského letectva bylo věno-
váno jen pár řádků, což bychom rádi změnili 
a připomněli si tak osudy letce, který zmizel 
nad Biskajským zálivem před 80 lety.

Pro krátkou rekapitulaci, Alois Gabriel se 
narodil 19. července roku 1913 manželům 
Antonínovi a Růženě Gabrielovým z domu  
č. p. 123 jako druhé dítě po starším Matoušovi 
(1911–1998). Po absolvování obecné měš- 
ťanky Alois nastoupil na gymnázium v Uher- 
ském Hradišti a Skalici, kde roku 1934 od-
maturoval. Následně nastoupil na povinnou 
vojenskou službu a u armády již zůstal, jelikož 
v letech 1935–1937 absolvoval vojenskou 
akademii v Hranicích. Poté velel několika 
různým vojenským oddílům až do okupace 
českých zemí v březnu 1939. Ihned poté se 
Alois zapojil do odboje v rámci organizace 
Obrany národa, ale v prosinci 1939 musel 
utéct do zahraniční, jelikož byl v hledáčku 
gestapa.

Jeho cesta vedla přes Slovensko, Maďarsko 
až do Jugoslávie, kde se 13. prosince hlásil  
v Bělehradě. Následovala pak cesta do Fran- 
cie, 24. ledna 1940 se dostal do Marseille  
a 26. ledna v Adge byl prezentován u pozem-
ního vojska v čs. jednotkách. Další údaje  
o jeho působení ve Francii nejsou známy. 
Po jejím pádu se dostal do Velké Británie, do 
Liverpoolu, kde byl 7. července evidován. 
Byl přiřazen k pěchotě, ale na vlastní žádost  
16. září 1940 nastoupil k britskému krá-
lovskému letectvu (RAF). Byl přidělen k nově  
vzniklé 311. československé bombardovací 
peruti sídlící v East Wretham, která tehdy 
podnikala noční nálety na Německo a oku-
povanou Evropu. Vycvičil se na palubního 
střelce letounu Vickers Wellington Mk. IC. 
Během jednoho cvičného letu 2. prosince 
osádce jeho letounu vysadil motor, kvůli 
čemuž museli nouzově přistát bez podvozku, 
nikdo nebyl raněn.

Dle různých záznamů měl Alois Gabriel ab- 
solvovat 3 bojové lety jako střelec bombar-
déru, to měl stihnout do 28. února 1941, 
ale v operačních záznamech 311. perutě je- 
ho jméno nefiguruje. Každopádně tyto 3 lety 
sedí do mozaiky jeho celkových 34 ope-

račních letů. Jelikož se Alois ukázal jako 
spolehlivý voják byl vybrán k náročnému 
výcviku na navigátora-bombometčíka, tento 
výcvik probíhal po celý rok 1941 a jednalo 
se skutečně o náročnou práci, kdy na jeho 
rozhodnutích závisel osud celé osádky, zdali 
pomocí jednoduchých přístrojů, během noci 
podle polohy hvězd dovede piloty svého 
bombardéru nad cíl a bezpečně zpátky.  
Na podzim roku 1941 byl Alois přidělen do 
nově vzniklé osádky četaře Oldřicha Soukupa 
(1. pilot = velitel letounu), k operační letce 
byli převeleni na počátku února 1942.

První operační let jako navigátor letěl Alois 
se svou osádkou na belgické město Ostende 
22. února 1942. Hned následující bojový let 
jej stál málem život. Jejich letounu v noci  
3. března při náletu na Emden napadl noč- 
ní stíhač, ovšem díky mistrné pilotáži velitele 
letounu četaře Vladimíra Páry a palbě obou 
palubních střelců unikli, ovšem jeden z nich, 
zadní střelec četař František Binder byl těžce 
raněn střelbou nepřítele. Alois Gabriel spolu 
s druhým pilotem Oldřichem Soukupem do-
stali raněného kamaráda do trupu letounu 
na sklápěcí lůžko, kde mu dali morfiovou 
injekci. Když jejich letoun 4. března v 00:07 
přistál bez podvozku na domácím letišti bylo 
již pro četaře Bindera pozdě. Do 17. dubna 
Alois absolvoval dalších 9 bojových letů, 
cílem byly především města průmyslového 

Počet letů 
celkem

Nejčastější  
cíl

Nejčastější letoun  
(kódové značení a volací znaky)

Nejčastější velitel 
letounu

Operačních hodin 
odlétáno celkem *)

34
Dortmund (2×) KX–R

četař Ondřej Špaček 228 hodin 34 minut
Hlídkový let (18×) (HF859)

*) V operačním turnusu nejsou započítány tři lety do 28. února 1941 – jejich délka, datum ani cíl se v záznamech nenachází. 

Přehled operační činnosti Aloise Gabriela u RAF. (vlastní zpracování)

Alois Gabriel v uniformě letce RAF.

Alois Gabriel (v bílé košili) s kamarády u RAF. Vložený obrázek znázorňuje znak 311. česko-
slovenské bombardovací perutě.
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srdce Německa Porýní – Porúří. Dokonce  
v jednom případě letěl opakovaně na stejný 
cíl – město Dortmund.

Naše 311. peruť byla pro neúnosné ztráty pře-
velena k Pobřežnímu velitelství, kde se její 
činnost změnila. Místo hloubkových náletů 
na Třetí říši měli naši letci nad mořem pátrat 
po německých lodích a hlavně ponorkách, 
případně je ničit. Zejména navigátoři, tedy  
i Alois Gabriel musel znovu do výcviku. Je- 
jich práce se změnila, nyní již neměli iden-
tifikační body na pevnině, ale pouze širé 
moře. Peruť v té době sídlila v jihovýchod-
ním Walesu na základně Talbenny.

První bojový let ovšem proběhl jako dříve, 
tedy noční nálet na německé Brémy, kte- 
rého se účastnily všechny dostupné bombar-
dovací síly RAF. Letělo se 25. června 1942  
a jelikož to bylo krátce po vypálení české 
obce Lidice (10. června), nesli naše letouny 
tímto názvem popsané pumy a byl to právě 
Alois Gabriel, kdo stisknul tlačítko a svrhnul 
je na nepřítele. O pár dní později (30. června) 
provedl Alois Gabriel první hlídkový let 
nad Biskajský záliv. Takových letů provedl 
v červenci celkem 6, ale během nich se nic 
zvláštního neudálo. Pouze 16. července pá- 
trali po ztracené osádce naší perutě z před-
chozího dne, ve které letěl četař Josef Holub 
ze Starých Hutí (obec nedaleko Zlechova). 
Jejich pátrání bylo však marné. Srpen 1942 
přinesl dalších 6 hlídkových letů a 1 útočný – 
dne 12. srpna ohlásil radiotelegrafista jiného 
našeho letounu útok na ponorku, na místo 
útoku byla vyslána záložní osádka, ve které 
byl právě Alois, ovšem poškozenou ponorku 
nenašli. 

Druhý zářijový let jako kdyby byl varováním 
pro osádku Aloise. Jejich letoun již 4. září 
krátce po půlnoci přistával, když mu selhala 
hydraulika, a tak vyjel mimo přistávací dráhu 
a poškodil se. Následovali další 3 hlídkové 
lety, než přišel let 15. září 1942. Ten den 
odstartovalo několik osádek naší perutě, při- 
čemž většina z nich narazila na nepřátelské 
stíhače. Jediná, které se toho dne nevrátila 
byla právě Aloise Gabriela. Trosky letounu 
s označením „KX-Y“ HD982 ani těla osádky 
se nikdy nenašly. V německých záznamech 
si jistý leutant Willi Deuper nárokoval toho 
dne sestřelení bombardéru typu Wellington 
v 16:32 anglického času asi 200 km jiho-
západně od francouzského města Brest, 
tento nárok lze zpochybnit, jelikož si 
nárokoval sestřelení ještě jednoho letounu, 
ale RAF neztratila nad Biskajským zálivem 
žádný další letoun. Co naplat, když veliteli 
naší perutě druhý den došel rozkaz o vyčkání 
na stíhací podporu kvůli zvýšené aktivitě 
nepřítele v prostoru Biskajského zálivu. Tím 
se Aloisovo konto uzavřelo na 34 operačních 
letech. Spolu s ním se navždy ztratili Josef 
Nývlt, Jan Neradil, Karel Rudolf Matějíček  
(s ním letěl Alois téměř všechny své lety), 
Ján Šimko a Otto Jebáček. Jejich jména jsou 
vytesána na památníku ztraceným letcům 

Těžce poškozený letoun Aloise Gabriela z náletu na Emden (3. března 1942) a zadní střelecká věž 
četaře Františka Bidnera. 

Hlášení v záznamech 311. perutě o náletu osádky Aloise Gabriela na Emden (3. března 1942).

Alois Gabriel nejvíce vlevo v bílé košili před letounem Wellington během instruktáže k použití 
záchranného člunu Dinghy. (léto 1942). Na druhém obrázku vidíte pumy s nápisem „Lidice“,  

které svrhnul letoun Aloise Gabriela na Brémy 25. června 1942.

Mapa oblasti, kde měl být sestřelen letoun Aloise Gabriela. 

ATLANTSKÝ

OCEÁN

Biskajský záliv

Lamanšský průliv

F R A N C I E

V E L K Á  B R I T Á N I E
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RAF v Runnymede. Jméno Aloise Gabriela je 
zvěčněno na panelu č. 65. Dále je jeho jméno 
i s fotografií na hrobě rodiny Gabrielových 
ve Zlechově a v neposlední řadě je také 
uvedeno na památníku všem padlým let-
cům z Československa v Praze Bubenči.

HISTORIE OBCE / OSOBNOST

Jméno Aloise Gabriela na památníku 
ztraceným letcům RAF v Runnymede,  

panel č. 65. 

Osobnost obce – Mgr. Marie Polášková
Uvádíte mě do rozpaků. Nutno říci, nejsem žádná osobnost, jsem docela obyčejný člověk, jeden z mnoha lidí svázaných 
se životem ve Zlechově.

Na svět jsem přišla v Uherském Hradišti, ale žila jsem do svých 24 let v Boršicích s rodiči a třemi sourozenci. V Boršicích 
jsem navštěvovala základní školu a pak jsem absolvovala Gymnázium v Uherském Hradišti. Ve studiu jsem pokračovala 
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako studijní obor jsem si zvolila „Vychovatelství mládeže 
vyžadující zvláštní péči“. Studium jsem ukončila v červnu 1984, v srpnu jsem se provdala a přestěhovala jsem se do 
Zlechova. Mým prvním působištěm se stala Základní škola v Osvětimanech. Pracovala jsem zde 2 roky jako vychovatelka 
školní družiny. Následující 3 roky jsem se věnovala mateřským povinnostem. V letech 1989 a 1990 jsem byla zaměstnána 
jako vychovatelka školní družiny na Zvláštní škole v Uherském Hradišti. V srpnu 1990 jsem opět odešla na 3 roky na 
mateřskou dovolenou. V září 1993 mi tehdejší paní ředitelka Ludmila Říhová nabídla místo učitelky na Základní škole ve 
Zlechově, kde pracuji dosud. Začala jsem učit ve sloučené 2. a 3. třídě. Brzy po svém nástupu jsem se začala věnovat práci s prospěchově slabými 
a dyslektickými dětmi. Díky ročnímu kurzu jsem získala osvědčení pro práci s těmito dětmi. V září 1994 jsem začala dálkově studovat opět na 
Pedagogické fakultě v Olomouci a po 2 letech se ze mne stal speciální pedagog. Od srpna 2003 jsem kromě učitelské profese začala zastávat 
funkci ředitele školy.

Kvalifikace speciálního pedagoga mi pomohla v souvislosti se začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy. 
Dlouhodobě vedu ve škole dyslektickou a logopedickou nápravu. Ráda vymýšlím těmto dětem pomůcky pro usnadnění jejich učení a sama je  
i vyrábím.

Připravuji s žáky vystoupení k příležitosti vítání dětí do života, setkání seniorů či oslav kulatých životních jubileí. Pravidelně vystupuji se žáky na 
Slavnostech vína v Uherském Hradišti, na obecních jarmarcích či folklorních dnech. Podílím se na organizaci Tříkrálových sbírek v obci. Vedu 
obecní a farní kroniku, podílím se na kulturním životě v obci.

Dokázala byste říct, proč jste se stala uči-
telkou a následně ředitelkou školy? Co Vás 
na této profesi přitahovalo?

Asi mi to bylo dáno do vínku shůry. Děti jsem 
měla vždycky ráda, starala jsem se o mladší 
sourozence. Maminka vzpomínala, že jsem 
od deseti let musela vařit pro celou rodinu. Po 
základní škole jsem se chtěla učit servírkou, jako 
byla moje teta. Když jsem to ve škole oznámila, 
paní učitelka si zavolala rodiče a výsledkem 
jednání bylo, že jsem nastoupila na gymnázium. 
Po jeho ukončení jsem chtěla pomáhat jiným, 
proto jsem zvolila tehdy neatraktivní obor 
vysokoškolského studia. Celou dobu studia 
jsme museli v rámci praxe vést pionýrské oddíly. 
Těšilo mě vymýšlet pro děti program a zábavu. 
Že se z vychovatelky stala učitelka, to je zásluha 
právě Lidušky Říhové, která si mě vybrala za 
učitelku místo paní učitelky Gabrielové, která 
tenkrát končila. Byla to trochu jiná práce, než 
jsem byla zvyklá dělat, ale i zde jsem mohla 
pomáhat těm, kteří to potřebovali a to mě 
naplňovalo. A v životě člověka to je velký dar, 
dělat to, co ho baví. To pak nepočítáte hodiny, 
necítíte únavu.

Co považujete u učitele za nejdůležitější?  
Co je u dobrého učitele nezbytné?

Učitel by měl být trpělivý, empatický, vyrovnaný 
a důsledný. Laskavý tam, kde je třeba povzbudit 

a přísný zase tam, kde je třeba usměrnit. Musí 
být tak trochu herec, aby děti zaujal, tak trochu 
dítě, aby dětem rozuměl. A u těch nejmenších by 
měl mít srdce otevřené a plné lásky, aby tu lásku 
mohl rozdávat.

Změnil se Váš pohled učitelky s funkcí ře-
ditelky? V čem? Jak?

Ani ne. Jen práce přibylo, především té papí-
rové. Ředitel je ve škole zodpovědný úplně 
za všechno. Jeho pravomoc omezují různá 
nařízení, vyhlášky a směrnice, které ho tlačí  
do nepopulárních záležitostí. Děti nechci šidit, 
tak ředitelskou práci doháním po večerech. 
Raději jsem učitelkou než ředitelkou.

Jak dlouho jste ředitelkou naší školy?

Ačkoliv se to nezdá, je to už 19 let.

Ve škole kromě ředitelování i učíte, jaké 
předměty?

Učím převážně v 1. a ve 2. třídě. Vyučuji český 
jazyk, matematiku a hudební výchovu.

Odbočím ještě k práci kronikářky, jak jste se 
k ní dostala, když nejste rodačkou?

To bylo asi další řízení osudu. Zavolali mě, abych 
posílila chrámový sbor. Tam jsme se blíže pozna-
li s bývalým kronikářem panem Stanislavem 
Soškou. Ten mě několikrát přemlouval, abych 

kronikařinu převzala. Měla jsem ještě malé 
děti, ale nakonec mě přemluvil, a tak jsem se od  
roku 2000 stala obecní kronikářkou. Kromě 
toho mám na starosti i kroniku farní. Je to sice 
nekonečná, ale zajímavá práce. Mám však 
oporu v řadě spoluobčanů. Jmenovala bych 
alespoň dva z nich, snad se ti ostatní neurazí. 
Ríša Klofáč mi dodává krásné fotografie  
a Lada Mikulová zase informuje o důležitých 
událostech.

Na co jste na Vaší škole nejvíce pyšná?

Nevím, jestli slovo pyšná, je to správné. Mám 
velkou oporu ve všech spolupracovnících. 
Jsou spolehliví, táhneme za jeden provaz. 
Pomáhají mi, radí mi, když je třeba, usměrní 
mě. Je to báječný tým, ve kterém má každý své 
nezastupitelné místo. Jsem za ně velmi vděčná.

Jak vzpomínáte na svá školní léta? Jaký 
předmět jste měla ve škole nejraději a který 
naopak?

Do školy jsem chodila ráda, ráda vzpomínám 
na své učitele i spolužáky. Byla to krásná, 
bezstarostná léta. Měla jsem ráda češtinu, 
matematiku, přírodopis a pracovní výchovu. 
Zpívala jsem ve sboru, vystupovali jsme na 
různých slavnostech. Chodili jsme vysazovat 
stromky, pomáhat družstevníkům na pole. 
Zažili jsme spoustu legrace.
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Můžete srovnávat dnešní žáky s těmi, co do 
školy chodili dříve?

Děti jsou stále stejné, jiná je doba, ve které 
děti vyrůstají. Děti jsou zvídavé, bezprostřední 
a mají touhu poznávat. Jsou více otevřené 
novým věcem. Dříve děti nechodily do družiny, 
maminky měly kratší pracovní dobu a měly 
na děti více času. Děti měly více volnosti. 
Odpoledne pobíhaly děti bezpečně po 
vesnici, byly zdravé a tělesně zdatné. V sou- 
časnosti vyučování tělocviku u některých 
dětí připomíná cvičení seniorů. Děti ale 
umí pracovat s tablety, mobily, chytrými 
hodinkami, ovládají různé aplikace, což dříve 
nebylo. Pracují s internetem, díky němuž si 
dokážou najít spoustu informací.

Co se Vám za dobu Vašeho ředitelování 
nejvíce povedlo a na jaké úspěchy jste 
nejvíce hrdá? Co Vám dělá ve Vaší práci 
největší radost?

Se vší skromností, škola má dobrý zvuk ve 
Zlechově i v okolí. To není moje zásluha, je 
to zásluha celého kolektivu školy. Těší mě, že 
několik kolegů bylo oceněno krajským úřadem 
za vynikající práci ve školství. Obrovskou radost 
mám ze školní zahrady, kterou děti využívají  
jak k výuce, tak k relaxaci.

Už se těšíte do důchodu? Jaké máte koníčky 
a u čeho si odpočinete?

Nevím, zda se těšit do důchodu. Ale snad i to  
přijde. Věřím, že se budu moci věnovat více 

vnoučatům. Těším se, že nebudu muset číst 
služební agendu, sledovat legislativu, odesílat 
různá hlášení, vyplňovat řadu výkazů a kon-
trolovat plnění plánů či rozpočtových opatření. 
Budu si moci číst knihy, opět se pustím do 
vyšívání a více času budu trávit na zahradě, 
která je pro mě stálým místem relaxace.

Co pro Vás osobně znamená ZŠ Zlechov?

Je to místo, kam chodili do školy můj manžel 
Petr a obě moje dcery. Je to moje druhá rodina. 
Je to místo, se kterým je spjat můj život téměř 30 
let. Je to místo, kde jsou moji báječní kolegové, 
které mám moc ráda. A je to místo, ve kterém 
se setkávám se spoustou dětí, které se na čas 
stávají i mými dětmi. A jsou mými i poté, co 
školu opustí. Nosím je všechny ve svém srdci.

OSOBNOST / SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika

Bilík Jaroslav     96 let
Bilíková Františka 91 let
Kořínková Anežka 90 let
Vávrová Františka 90 let
Dudová Zdeňka  89 let
Procházková Marie 88 let
Gajdošíková Marta 88 let
Janáková Věra  87 let
Orgoňová Božena 87 let
Novotná Marta  87 let
Vávrová Miroslava 86 let
Čučová Františka  86 let
Trávníček Květoslav 86 let
Mareček František 86 let
Bartošík Miloslav  86 let

JUBILEA

od 1. 1. do 30. 6. 2022

Žák Jiří   85 let
Ševčíková Božena 84 let
Jiřičná Věra  84 let
Kutálek Josef  84 let
Kutálková Marie  84 let
Bartošíková Marie 84 let
Bartošík František 84 let
Trnčáková Vlasta  84 let
Martinková Marie 84 let
Lenhartová Marie 84 let
Jacková Marie  83 let
Náplavová Marie  83 let
Hubáček Josef  83 let
Bilíková Marie  83 let
Frýzová Marie  83 let

Stehlík Jaroslav  83 let
Timko Michal  83 let
Vojtěšková Marie 83 let
Kužma Zdeněk  82 let
Kučíková Věra  82 let
Šantavá Marie  82 let
Gottwaldová Věra 82 let
Polášek Alois  81 let
Oslzla Josef  81 let 
Mařák Stanislav  81 let
Stehlíková Ludmila 81 let
Vašíček Jozef  80 let
Koudela Ladislav  80 let
Raciacová Anna  80 let
Němečková Marie 80 let

2. 7. 2022      Diamantová svatba            Josef a Jarmila Slavíkovi

NAROZENÍ

Popelka Matyáš
Dvouletá Tereza
Sýkorová Lucie

1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

Bartošík Tom
Hřibová Tereza

ÚMRTÍ †29. 10.  – 26. 12. 2021
Kolínská Marie
Vávrová Jana
Tříska František

Navrátil Karel
Křivová Jindřiška
Martinek Jan

1. 1.  – 30. 6. 2022

Veřejné poděkování

Chtěl bych tímto veřejně poděkovat zejména paní Hradilové a rovněž paní Martové, ale i dalším přítomným 

pracovníkům obchodu Jednoty za poskytnutí první pomoci a ošetření mého úrazu v červenci loňského roku. Chtěl 

bych dodat, že ne každý by byl jednak ochoten, ale zejména schopen, první pomoc poskytnout a zajistit i následné 

kroky (přivolání RZS). Proto si této jejich pomoci velmi vážím a ještě jednou všem jmenovaným děkuji. 

Pavel Klučka, zastupitel
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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 1/2022 vyšlo 27. 7. 2022. 
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. 12. 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

LETNÍ PROMÍTÁNÍ
červenec a srpen

10. a 11. 9. 2022

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA  
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK LETNÍ PROMÍTÁNÍ

červenec a srpen

Volby do zastupitelstev 
obcí

23. a 24. 9. 2022

15. a 16. října 2022
Slovácké hody s právem 23. listopadu 2022

Vánocní jarmarkˇ

Setkání s důchodci
26. listopadu 2022

3. prosince 2022
Rozsvícení vánočního stromu  

s mikulášskou nadílkou 

Volba prezidenta  
České republiky13. a 14. 1. 2023

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Křížovka: Obec v okrese Kolín ... (dokončení	v	tajence)

Pro chvilku oddechu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vodorovně:
A – PROSTOR (ANGL.); ZNAČKA JOGURTŮ
B – BEZMOCNOST; RUSKÝ REVOLUCIONÁŘ
C – ROSTLINA KOPYTNÍK (BOTAN.); LITERÁRNÍ DÍLO
D – ŘÍMSKY 53; MENŠÍ POLE; ZN. KOSMETIKY
E – TRINTROTOLUEN; ZN. KUCHYŇ. NÁBYTKU; ZKRATKA TEL. NOVIN
F – ZKRATKA TENISOVÉHO KLUBU; TÝKAJÍCÍ SE KÝLU;  
      DĚTSKÉ CITOSLOVCE
G – NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU; ZRNÍ K SETÍ; KAMENNÝ TESANÝ KVÁDR
H – PŘEMETY; JÍZLIVEC
I   – ATOL COOKOVÝCH OSTROVŮ; UKRADNOUTI
J  – INDIÁNSKÝ STAN; BÍLKOVINA VE SVALOVÝCH VLÁKNECH

Svisle:
1 – EMAIL; OSEKÁVAT
2 – LOUKA (NÁŘ.); TU MÁTE
3 – NEROST; PLEMENO PSA
4 – ITALSKÉ SÍDLO; ČÁST DIVADELNÍ HRY
5 – AUTRALSKÝ PŠTROS; LILIE (NÁŘ.); PŘEDLOŽKA
6 – T A J E N K A
7 – ZNAČKA AKTINIA; SNIVĚ (NÁŘ.); ŽENSKÉ JMÉNO
8 – POLOVIČNÍ; POLIBEK (SLOVEN.)
9 – LISTNATÝ STROM; ŠTVÁT
10 – ČESKÝ SPISOVATEL; VYTÁHNOUTI MEČ
11 – AMERICKÝ STŘEDNÍ DEVON; ATOL KIRIBATINápověda: ASARUM, ATIU, ERIAN, MAKIN, SPACE, VANILA

Ukončení prázdnin 
v areálu KK Zlechov

27. srpna 2022


