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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostalo se Vám do rukou poslední číslo 
zlechovského zpravodaje, který je poslem, 
že jsme se opět ocitli na sklonku kalen-
dářního roku. Byl to rok, ve kterém mimo 
jiné proběhly komunální volby. Zvolili jsme  
si nové i staronové zastupitele obce Zle-
chov. Chtěl bych poděkovat Vám všem, 
kteří jste k volbám přišli a projevili tak svůj 
zájem o to, jak se naše obec bude v dalších 
letech vyvíjet. Pevně věřím, že stejně jako 
v předešlých dvou volebních obdobích bu- 
deme všichni úspěšně spolupracovat a sna-
žit se Vás, spoluobčany, nezklamat a snad 
budou výsledky naší společné práce v obci 
patrné. 

Volby prezidenta České republiky 2023

Volba prezidenta České 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
19. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 13. 9. 2022

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Cyklostezka Tupesy – Zlechov“  
a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 a uchazečem s nejnižší 
nabídkovou cenou, firmou RYBÁRIK, s. r. o., 
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice,  
IČ: 25598643 v celkové ceně 6 833 232,62 Kč  
bez DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy. 

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 385/2022 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Obnova školní sportovní plochy 
ZŠ Zlechov“ a uzavření smlouvy o dílo mezi 
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609 a uchazečem s nejnižší 
nabídkovou cenou, firmou Pavlacký s. r. o., 
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice  
IČ: 63472902 v celkové ceně 1 324 850,00 
Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 386/2022 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru na bezúplatnou směnu 
pozemků parc. č. 2256/12 o výměře 529 m2,  
parc. č. 2256/5 o výměře 2515 m2, parc. č. 
2313/5 o výměře 111 m2, parc. č. 2316/16  
o výměře 149 m2, parc. č. 2319/23 o výměře 
16 m2, parc.č. 2678/8 o výměře 1256 m2  
a o část pozemku odděleného geometric-
kým plánem č. 1318-1484/2019 a nově 
označeným parc. č. 558/23 o výměře 2 m2, 
vše k. ú. Zlechov, které jsou ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 14 000 Praha 4 do vlastnictví 

obce Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609. Obec Zlechov bezúplatně 
převede pozemek parc.č. 3102/101 o výmě- 
ře 20 m2 do vlastnictví Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle,  
14 000 Praha 4. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu vyvěšením záměru.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 387/2022 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru na bezúplatnou směnu 
pozemků části parc. č. 1894/2 o výměře cca 
177 m2 a parc. č. 1894/4 o výměře 48 m2, 
vše k. ú. Zlechov, které jsou ve vlastnictví 
paní FŠ a pana JŠ, Tupesy, do vlastnictví 
obce Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609. Obec Zlechov bezúplatně 
převede část pozemku parc. č. 2678/30 
o výměře cca 225 m2 do vlastnictví paní 
FŠ a pana JŠ, Tupesy. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu vyvěšením 
záměru.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 388/2022 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru na bezúplatnou směnu 
pozemků dle GP č. 694-78/2009, nově 

A co plánujeme na další rok 2023? Na jarní 
měsíce máme podepsané smlouvy o dílo na 
započetí prací na stavbě cyklostezky Tupesy 
– Zlechov (dotačně podpořeno ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury), dále na ob- 
novu sportovních cestiček v zahradě ZŠ 
(dotačně podpořeno z Ministerstva pro 
místní rozvoj) a na rekonstrukci kuchyně  
v MŠ, kde dojde k renovaci výtahu a obmě- 
ně již zastaralých spotřebičů (dotačně pod-
pořeno ze Státního intervenčního fondu). 
Rovněž jsme podali žádost o dotaci na 
výstavbu spolkového domku z programu 
Státního fondu podpory investic. Průběžně 
připravujeme další stavby, které chceme 
prioritně realizovat. Jedná se hlavně o re-
konstrukci chodníků směrem na Tupesy  
a Nedakonice. Opět budeme usilovat také  
o získání dotace na rekonstrukci ulice Školní. 

Práce máme před sebou mnoho a informace 
o dalších plánovaných projektech naleznete 
uvnitř zpravodaje. 

Letošní rok se nesl v duchu setkávání a po- 
malu se nám opět podařilo nastartovat 
útlum v oblasti společenského života. Jsem 
rád, že se opět konaly již tradiční kulturní 
akce, zejména šlo o folklorní odpoledne, 
slovácké hody, mikulášskou nadílku a mno-
ho dalších. 

Touto cestou také děkuji všem, kteří se ak-
tivně zapojujete do kulturního dění v obci, 
ať už jako pořadatelé nebo jako pravidelní 
návštěvníci. Rád bych poděkoval společnosti 
AGRO Zlechov, konkrétně panu Josefu Hrabcovi  
za podporu, které se nám z jejich strany do- 
stává. Rovněž děkuji pracovníkům obce za  
přípravu technického zázemí na všech po-
řádaných akcích. 

Na závěr si Vám všem dovolím popřát klidné 
a hlavně láskou naplněné a ničím neruše- 
né Vánoce a do nového roku pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce
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označené parc. č. 811/7 o výměře 103 m2 
a parc. č. 822/5 o výměře 290 m2,vše k. ú. 
Zlechov, které jsou ve vlastnictví paní EŠ 
a pana DŠ, Zlechov, do vlastnictví obce 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609. Obec Zlechov bezúplatně 
převede část pozemku parc.č. 811/1  
o výměře 393 m2 do vlastnictví paní paní 
EŠ a pana DŠ, Zlechov. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu vyvěšením záměru.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 389/2022 bylo schváleno
                                       

investiční záměr s názvem „Spolkový domek 
Zlechov“. Předmětem Investičního záměru 
je revitalizace území se starou stavební 
zátěží (brownfieldů) v rámci programu 
Brownfieldy formou dotace. Občanská 
vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou 

určena převážně pro jiné než hospodářské 
využití, dle podmínek stanovených v na- 
řízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 391/2022 bylo schváleno
                                       

1. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 20. 10. 2022

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:

na základě § 84, odst. 2, písmeno m) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích starostou 
obce Ing. Ondřeje Machalu. 

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

Usnesení č. 005/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128 /2000 Sb. zákona jednoho 
místostarostu.

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

Usnesení č. 003/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích 
místostarostou obce Ing. Pavla Zajíce.

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

Usnesení č. 006/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno l) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích předsedu 
finančního výboru pana Lubomíra Bureše.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                      (p. Bureš)

Usnesení č. 008/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno l) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích členy 
finančního výboru pana Tomáše Lesu a paní 
Ivanu Mikulovou

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 2 
                                    (pan Lesa, paní Mikulová)

Usnesení č. 009/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno l) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích předsedu 
kontrolního výboru pana Ivana Vojtěška.

Hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                    (p. Vojtěšek)

Usnesení č. 010/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě § 84, odst. 2, písmeno l) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích členy 
kontrolního výboru pana Richarda Klofáče  
a pana Milana Perničku.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 2 
                                           (p Pernička, p. Klofáč)

Usnesení č. 011/2022/1 bylo schváleno
                                       

starostu obce Ing. Ondřeje Machalu  
a místostarostu obce Ing. Pavla Zajíce 
zastupováním obce Zlechov jako zástupce 
obce na jednání Mikroregionu Buchlov  
a Mikroregionu Staroměstsko.

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

Usnesení č. 014/2022/1 bylo schváleno
                                       

na základě ustanovení § 84, odst. 2 písme- 
no f ) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
starostu obce Ing. Ondřeje Machalu a místo-
starostu obce Ing. Pavla Zajíce zastupováním 
obce Zlechov na valných hromadách 
obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast.

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

Usnesení č. 015/2022/1 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov zřídilo:

na základě § 84, odst. 2, písmeno l) zákona 
č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích finanční 
výbor a kontrolní výbor. Oba tyto výbory 
budou tříčlenné.

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

Usnesení č. 007/2022/1 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov určilo:

že pro výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn

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

Usnesení č. 004/2022/1 bylo schváleno
                                       

Přijatá usnesení

2. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 9. 11. 2022

Přijatá usnesení

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:

uzavření Kupní smlouvy  
č. 1000019762/4000247526 mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 (prodávající) a společností 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (kupující). 
Cena za prodej plynárenského zařízení 
včetně jeho příslušenství je stanoveno za 
dohodnutou cenu ve výši 86 807 Kč (slovy: 
osmdesát šest tisíc osm set sedm korun 

českých). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 018/2022/2 bylo schváleno
                                       

uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
(kupující) a firmou MEGASTRO CZ, s. r. o., 
Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město,  
IČ: 26259630 (prodávající) v celkové výši 
234 714,59 Kč. Předmětem kupní smlouvy 
je nákup elektrických spotřebičů a vybavení 
do kuchyně v MŠ Zlechov. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 019/2022/2 bylo schváleno
                                       

uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
(kupující) a firmou VYMYSLICKÝ – VÝTAHY 
spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské 
Hradiště, Jarošov, IČ: 44962185 (prodávající) 
v celkové výši 312 180 Kč. Předmětem kupní 
smlouvy je dodávka a montáž nákladního 
výtahu v budově MŠ Zlechov. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 020/2022/2 bylo schváleno
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Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:

na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno 
c) a odst. 5) písmeno a) a f ) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) v aktu- 
álním znění starostu obce Ing. Ondřeje 
Machalu zastupováním obce Zlechov jako 
zástupce obce pro územní plánování.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 022/2022/2 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov stanovilo:

aby neuvolněným členům zastupitelstva, 
předsedům a členům kontrolního a finan- 
čního výboru byla poskytována měsíční 
odměna v souladu s § 72 zákona o obcích  
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, a to ve výši uvedené 
v tabulce odměn neuvolněným členům 
obecního zastupitelstva, vše ode dne  
21. 10. 2022 (viz tabulka vpravo):

Běžné účty
Číslo účtu Název účtu Konečný zůstatek

3121721/0100 KB – běžný účet 17 254 239,21 Kč
94-1310721/0710 ČNB – dotační účet  172 006,43 Kč
123-3271770297/0100 KB – sociální fond  17 304,00 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) 5 331,09 Kč

123-5782990207/0100 Veřejná sbírka– oprava 
fasády kostela sv. Anny 149 605,00 Kč

Stavy na bankovních účtech – zůstatky k 7. 12. 2022

Zkratky:  KB – Komerční banka;  ČNB – Česká národní banka

Pokladna
Název účtu Konečný zůstatek
Pokladna – finanční prostředky v hotovosti   54 345,00 Kč

Nové zastupitelstvo obce Zlechov
Na fotografii zleva:  pánové Tomáš Lesa, Lubomír Bureš, Petr Výstup, Milan Pernička, Ing. Ondřej Machala, Ing. Pavel Zajíc,  
Ivan Vojtěšek a Richard Klofáč. Na fotografii chybí zastupitelka paní Ivana Mikulová.

funkce měsíční odměna v Kč
místostarosta 10 500
člen výboru            0
předseda výboru            0
člen zastupitelstva    1 200

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

Usnesení č. 012/2022/1 bylo schváleno
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Přehled žádostí na rok 2023
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zlechov  v roce 2023
I v roce 2023 zastupitestvo obce podpoří místní spolky či jiné subjekty působící v obci, vyvíjející  činnost např. v oblasti kultury, sportu či  
v sociální oblasti, případně jiné neziskové organizace.
DAR – dary jsou poskytovány zejména v sociální a zdravotní oblasti u méně významných částech  na základě darovací smlouvy.  Výhodou 
daru je jeho nižší administrativní náročnost – nepodléhá finančnímu vyúčtování.
DOTACI – obec poskytuje na základě „veřejnoprávní smlouvy“, jejíž náležitosti upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Ve smlouvě je přímo uveden účel, na který budou finanční prostředky poskytnuty.
Ze zákona má tak obec účinnější nástroje jak kontrolovat využívání poskytnutých prostředků a vynucovat dodržování smlouvy oproti běžnému 
daru. Poskytování dotací dle těchto pravidel na místo darů také více odpovídá zásadám hospodárného nakládání s obecním majetkem.
Všechny uzavřené smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách obce – a to nad rámec povinností.

Číslo  
smlouvy

Název žadatele / spolku / orga-
nizace

Schválená výše  
příspěvku/ 
dotace (Kč)

Účel poskytnutí

1/2023 Kynologický klub Zlechov 53 500,00 výstava německých ovčáků, akce pro děti, sada lavice a stůl, údržba zeleně 
(ořez stromů), nákup  výcvikových pomůcek

2/2023 Fotbalová akademie Zlechov z. s. 40 000,00 doprava hráčů k fotbalových zápasům, ostatní provozní náklady: pronájem, 
drobné sportovní pomůcky, čistící prostředky

3/2023 SK Zlechov z. s. 85 000,00 doprava hráčů k fotbalových zápasům, ostatní provozní náklady, pronájem, 
sportovní pomůcky, výdaje spojené na košt pálenky

4/2023 SK Zlechov – oddíl stolního tenisu 20 000,00 nájemné tělocvičny ZŠ Tupesy, vybavení pro stolní tenis, cestovné, startovné

5/2023 Českomoravský svaz chovatelů 
poštovních holubů 16 200,00 elektrická energie, nákup spotřebního materiálu, povinná vakcinace, opravy 

zařízení

6/2023 JŠ, Zlechov 5 000,00 výdaje spojené s pořádáním letního tábora pro děti mladšího školního věku

7/2023 V rytmu života, z. s. 12 000,00 drobné sportovní pomůcky, lektoři a přednášející, propagační materiál, 
výdaje spojené s akcemi

8/2023 Myslivecký spolek Vlčí Důl  
– kroužek Liščata 20 000,00 myslivecké oděvy a vyšívání, cestovné a vstupné, materiál, časopis Myslivost, 

videoprojektor

9/2023 Myslivecký spolek Vlčí Důl 40 000,00 střelecký trénink, krmiva pro zvěř, drobné nářadí a jeho opravy, materiál na 
opravu mysliveckých zařízení, kuchyňské nádobí

10/2023 Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem Buchlovice 10 000,00 zkvalitnění poskytovaných služeb ve vztahu k uživatelům nebo zařízení 

11/2023 Milovníci vína a žen z. s. 20 000,00 úhrada nákladů za pronájem sálů AGRO při pořádání akce „Zlechovské  
koštování“, nákup materiálu

 12/2023 Hospůdka na Hřišti, MK 15 000,00 výdaje spojené s organizací akcí pro děti, animátorka, skákací hrad, malování 
na obličej

Celková výše poskytnuté finanční podpory 336 700,00

Schválené veřejnoprávní smlouvy pro rok 2023

Schválené darovací  smlouvy pro rok 2023

Číslo  
smlouvy

Název žadatele / spolku / orga-
nizace

Schválená výše  
příspěvku/ 
dotace (Kč)

Účel poskytnutí

DS 1/2023 Centrum služeb a podpory  
Zlín, o. p. s., 1 000,00 na činnost organizace

DS 2/2023 Český svaz včelařů, z. s. 4 000,00 na činnost organizace

DS 3/2023 PAHOP, zdravotní ústav,  
Uherské Hradiště 10 000,00 na činnost organizace

DS 4/2023 Svaz tělesně postižených v ČR, 
organizace Velehrad 5 000,00 na činnost organizace

Celková výše poskytnuté finanční podpory 20 000,00
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Plán akcí na rok 2023
•  Obnova školní kuchyně MŠ – nákladní výtah 
     a vybavení kuchyně spotřebiči na vaření
•  Cyklostezka Tupesy – Zlechov
•  Rekonstrukce kanalizace Olší
•  Rekonstrukce chodníků na Tupesy
•  Parkoviště Kout
•  Ulice Školní - v případě získání dotace
•  Rozšíření kamerového systému
•  Nákup sekačky pro údržbu veřejných ploch

•  Výkup pozemků pro Cyklostezku Buchlovice –  
     Zlechov
•  Rekonstrukce veřejného osvětlení  
     a příprava pro optiku
•  Rekonstrukce márnice a hřbitovní zdi –  
     v případě získání dotace
•  Spolkový domek – v případě získání dotace
•  Revitalizace ploch a zastřešení tanečního kola  
     na hřišti SK

Nové webové stránky obce

Nové webové stránky obce s mobilním komunikačním nástrojem.

Informace z obce



PROSINEC 2022/2
STRANA 7INFORMACE PRO OBČANY

Parkoviště Kout

V rámci výstavby parkovacích míst dojde k vybudování 6–7 parkovacích míst v ulici za kostelem.

Rekonstrukce kanalizace a místní komunikace v ulici Chmatov

V podzimních měsících proběhla rekonstrukce kanalizace včetně přípojek k rodinným domům a byla celoplošně opravena místní komunikace.
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Opravy soch v obci
V příštím roce dojde k pravidelným opravám soch 
v obci. Bude se jednat o tři, a to: 

Rekonstrukce márnice a hřbitovní zdi

Architektonický návrh rekonstrukce márnice a hřbitovní zdi.

Památník obětem 2. světové války Kamenný kříž z roku 1861 – u Rumunů Památník obětem 1. světové války

PLAST PAPÍRžlutý modrý

17. 1. 14. 3. 9. 5.

6. 6.

31. 1.

28. 2.

28. 3.

26. 4.

24. 5.

21. 6.

Plán pytlového svozu separovaného opadu – první pololetí 2023

14. 2. 11. 4.
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Vyhodnocení systému MESOH
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Vývoj produkce odpadů 
(data SKO od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022, data tříděný odpad od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 – zbývající měsíce vždy dopočítané průměrem.) 
 
 

 
 

Co se týče produkce tříděných odpadů, lze očekávat nárůst cca 151,1 % u plastů a 108,2 % u papíru oroti roku 
2021. Produkce plastu a papíru a výše odměn EKO-KOM je vypočítána tak, že byly sečteny hodnoty za první 
3 čtvrtletí roku 2022 a čtvrté čtvrtletí bylo dopočítáno průměrem. Přesné hodnoty bude možné uvést až 
nejdříve v lednu 2023. Ale lze tedy předpokládat, že zavedení systému MESOH mělo výrazný vliv na produkci 
tříděných odpadů, což má taky výrazný vliv na zvýšení odměn od společnosti EKO-KOM, které lze očekávat 
ve výši 342 893 Kč, tedy o 129 274 Kč (60,5 %) více, než v roce 2021. 

Co se týče produkce směsných odpadů, lze očekávat pokles cca 
56 tun, tedy 16,15 % oproti roku 2021. Produkce SKO je vypočítána 
tak, že byly sečteny hodnoty za 11 měsíců roku 2022 a prosinec 
byl dopočítán průměrem. Produkce netříděných odpadů má tedy 
sestupnou tendenci, což je cílem systému. Velice zajímavá je 
statistika, kdy z 573 stanovišť, která mají alespoň 1 osobu, se na 

celkem 247 stanovištích vyváží nádoba na směsný odpad 1x za 3 týdny či méně. Což je celkem 43 % 
domácností, což není málo. V dalším roce bych se tedy zaměřil na osvětu v oblasti efektivního využívání 
nádob na směsný odpad a ohledně kompostování bioodpadů, což by mělo vést k dalšímu poklesu produkce 
směsných odpadů a optimalizaci nákladů na směsný odpad, byť lze očekávat, že vzhledem k inflaci a 
zákonným záležitostem budou odpady stále dražší a dražší (více v článku „Pohyblivý poplatek za odpady“). 

produkce plastu produkce papíru odměny EKO-KOM 

rok 2021 

rok 2022 

17,14 tun 

43,04 tun 

17,41 tun 

36,24 tun 

213 619 Kč 

342 893 Kč 

nárůst 

151,1 % 
nárůst 

108,2 % 

nárůst 

60,5 % 

V prvním téměř plnohodnotném MESOH období (od 1-9/2022) se do systému 
aktivně zapojilo 80 % domácností. Domácností z rodinných domů se zapojilo 
83,3 %, domácností žijících v bytových domech se zapojilo 75 % a v domech bez 
hlášených trvalých pobytů se zapojilo celkem 47,2 %.  

Do odpadových účtů se přihlašuje celkem 43 % domácností, 
přičemž vyplněný odpadový dotazník má 32 % domácností. 
DOPORUČUJI OBČANY UPOZORNIT, ŽE JE POTŘEBA 
ODPADOVÝ DOTAZNÍK VYPLNIT, PRO ZISK VÍCE EKO BODŮ. 
Vyplnění je jednorázové a platí po celou dobu fungování 
systému. 

produkce směsného odpadu 

rok 2021 

rok 2022 

346,92 tun 

290,88 tun 

pokles 

16,15 % 
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INFORMACE PRO OBČANY
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Podmínky přebírání odpadů ve sběrném dvoru v Buchlovicích
Podmínky přebírání odpadů jsou stanoveny obcemi mikroregionu Buchlov.

Co je možné odvážet do sběrného dvoru
Od ledna 2022 můžete odevzdat: 

•  ZDARMA neomezené množství komunálního odpadu z domácnosti na Váš občanský průkaz (pouze občané obcí mikroregionu Buchlov):  
     Tříděné odpady – papír, sklo, dřevo, plasty, bioodpady, zemina a kameny.  
     Objemný odpad – čalouněný nábytek, kočárky, koberce, matrace atd.

•  Pneumatiky a elektroodpad se přebírá ZDARMA v rámci zpětného odběru.

•  Další odpady (včetně např. stavebních) převezme společnost BIOKOMP s.r.o. dle platného ceníku i od občanů obcí mikroregionu Buchlov.

Upozornění: Odpady z podnikatelské činnosti se NEPŘIJÍMAJÍ ZDARMA.

Povinnosti původce odpadů
• V kanceláři evidence nejdříve ohlásit druh přiváženého odpadu.
• Občané mikroregionu Buchlov předloží občanský průkaz ke kontrole totožnosti. 

Provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. – referent evidence do programu v PC 
zapíše příjmení a jméno občana, číslo popisné (požadavek obcí).

• Ostatní původci odpadu předloží dokumentaci odpadu dle vyhl. 273/2021 Sb.
• Na silniční váze se odpad zváží.
• Roztřídění odpadu je třeba provést už doma, dotřídění pak na sběrném dvoru.
• Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
• Je třeba respektovat pokyny z kanceláře evidence a obsluhy sběrného dvora.

Přehled přebíraných odpadů
• Objemný odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností.
• Bioodpad – měkký: listí, tráva, plevel, seno, sláma; 
          – větve: vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu 

                                      (je nutné tento odpad nejdřív podrtit).
• Papír – karton, tiskoviny, netříděný.
• Sklo – bílé, barevné, tabulové.
• Dřevo – čisté, masív (desky, trámy, dřevěné palety, masívní nábytek apod. – bez vrstev syntetických nátěrů).
• Dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, lamino, okna a dveře bez zasklení (s možností ve sběrném dvoře vlastnoručně vytlouct).
• Plasty – fólie čiré a barevné (jen čisté); PET lahve (čiré, zelené, modré, mix);  

polystyren čistý (bílý i barevný, kuličkový, ne lisovaný); polystyren mírně ušpiněný (bílý i barevný, kuličkový, ne lisovaný); pevný plast I. 
(přepravky, kanystry, bečky...); pevný plast II. (květináče kromě černých, nádobky od nápojů a jídla – červené kečupové, od jogurtu...).

• Nebezpečné odpady – jen některé druhy (pouze od občanů obcí mikroregionu Buchlov – viz seznam níže). 
• Kovy – výhradně zdarma.

Provozní doba sběrného dvoru

Letní provoz (1. 4. – 31. 10.)
Pondělí – pátek: 7.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Zimní provoz (1. 11. – 31. 3.)
Pondělí – pátek: 7.00 – 16.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Kontakty
Tel. – kancelář evidence:  572 595 058
Mobil:  731 506 341
E-mail:  kompostarna@biokomp.cz
Internet:  www.biokomp.cz

Zdarma bez předložení občanského průkazu (zpětný odběr)
• Elektroodpad – větší vysloužilé elektrospotřebiče: např. pračky, sporáky, 

lednice a mrazničky (jen kompletní, s motorem), elektroodpad – menší 
elektrospotřebiče:  televize, PC, monitory, rádia, mikrovlnné trouby, sekačky, 
kabely aj., vysavače, konvice, žehličky.

• Zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.
• Baterie – monočlánky
• Pneumatiky

Seznam obcí mikroregionu Buchlov:

Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice

Modrá
Osvětimany
Salaš
Staré Hutě
Stříbrnice

Stupava
Tupesy
Újezdec
Velehrad
Zlechov

INFORMACE PRO OBČANY

Poplatek za svoz TDO

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

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

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

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

Poplatek za psy

1 pes: ........................  120 Kč 

každý další pes: ....  250 Kč

Poplatek za hrobové místo

1 hrobové místo:                 1200 Kč / 10 let
1 urnové místo:                    600 Kč / 10 let

Výběr poplatku od 1. 2. 2023. Poplatek je splatný jednorázově  
a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 
Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě a nebo 
bankovním převodem, č. ú.: 3121721/0100, VS = číslo domu.

Poplatky na rok 2023
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k datu 16. 12. 2022 13:15 – zůstatek 207 605,00 CZK
Kalendář na rok 2023
I v tomto roce je připraven k prodeji stolní 
týdenní kalendář na rok 2023 se záběry 
obce a spolkových akcí. Kalendář si můžete 
zakoupit na podatelně OÚ Zlechov. 
Cena kalendáře je 70 Kč.

Sbírka kostel – aktuální stav

Shromažďování finančních prostředků na opravu fasády kostela 
Sv. Anny započalo 26. července vystavením zapečetěných po-
kladniček v kostele a na obecním úřadě.

V druhé polovině měsíce října začali obcí pověření zástupci oslo- 
vovat místní podnikatele s žádostí o poskytnutí finančního daru do 
veřejné sbírky.

Ke dni 11. 12. 2022 bylo na transparentní účet vloženo 177 685,- Kč:

• 11 firem přispělo celkovou částkou  101 000,- Kč
• 4 občané zaslali celkem 32 500,- Kč
• farníci přispěli do pokladničky v kostele Sv. Anny  44 185,- Kč

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

Do pokladničky umístěné na obecním úřadě nebyla vložena žádná 
finanční hotovost.

Rádi bychom oslovili i ty z Vás, kterým není lhostejný stav dominanty 
naší obce. Kostel neslouží jen k setkávání se s Ježíšem Kristem při 
bohoslužbách, ale uděluje se zde našim nejmenším svátost křtu i svaté 
příjímání. Konají se zde svatební obřady, koncerty a poslední rozloučení 
se zemřelými.

Všem, kteří se k nám připojí jakoukoliv podporou veřejní sbírky předem 
děkujeme.

Bůh Vám žehnej.

Bydlíme úsporně díky podpoře z programu Nová zelená úsporám.

ZDARMA
pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace, poradenství

Kontaktní údaje:
Bc. Lenka Gregorová – 775 340 349
Julie Kovaříková – 777 018 859
masbuchlov@gmail.com (2. patro vlevo)

Kontaktní místo:
MAS Buchlov, z. s.
Masarykova 273
687 08 Buchlovice

Nová zelená úsporám
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Když členové cisterciáckého řádu na počátku 
13. století začali budovat velehradský klášter, 
začali také proměňovat okolní krajinu. 
Měnilo se nejen nejbližší okolí kláštera, ale 
také navazující lesy, pole, louky. Dodnes se 
zde setkáváme s důmyslným dlouhodobě 
udržitelným způsobem hospodaření v kra- 
jině, stejně jako se můžeme nechat unášet 
krásou dnes už kulturních památek, které 
cisterciáci v průběhu staletí vytvořili. 

Ze západní Evropy s sebou mniši přinesli 
pokročilé hospodářské postupy i nové od-
růdy zemědělských plodin včetně vína, které 
se zde pěstuje dodnes. Při putování klášterní 
krajinou narazíte na mýtné i hraniční ka-
meny, kostely s farami, kapličky i zámek  
v Ořechově. Samotný areál bývalého kláštera 
na Velehradě je pokladnicí cisterciáckého 
odkazu. Dodnes je znatelný důmyslný vodo- 
hospodářský systém stavidel, náhonů a ryb- 
níků. O hospodářské činnosti mnichů svědčí 
i zachované části dvorů na Velehradě,  

v Polešovicích či v Domaníně, kde obdělá- 
vali půdu a chovali dobytek, na vinicích pěs- 
tovali víno pro liturgické potřeby, ale i ob-
chod. Rozsáhlé lesy v Chřibech sloužily jako 
zásobárna stavebního dříví. 

Po stopách cisterciáků se můžete vydat 
třeba po dlážděné cestě v lesíku Háj na 
Velehradě nebo z Jalubí na Velehrad, kde  
se nezapomeňte zastavit u Kapličky Panny 
Marie Bolestné. Zkušené oko krajináře od- 
halí také stopy pozaniklých cihelnách, ryb- 
ničních hrázích nebo úvozových cestách 
propojujících Velehrad nejen s blízkými cíli,  
ale také vzdálenými evropskými kláštery. 
Na všechny tyto zajímavosti, odkazy a sto- 
py cisterciáků v klášterní krajině Velehrad se  
snaží upozornit MAS Buchlov v rámci pro-
jektu CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY, 
který realizuje s dalšími třemi kláštery, Plasy, 
Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou. Snahou je 
zhodnotit společné kulturní dědictví, zvýšit 
povědomí ve vztahu k místu i komunitě,  

a to i v celostátním 
měřítku. Cisterciácké 
kulturní krajiny jsou  
pro zapojené subjek- 
ty společným kulturním dědictvím ojedině-
lého charakteru. 
www.buchlov.cz

Velehrad – rybníky.

CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spo- 
jující Evropu. 
Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 
17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na 
prestižní označení Evropské dědictví. 
www.cisterscapes.eu

Realizátorem projektu je MAS Buchlov, z. s., 
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice 
https://www.buchlov.cz/cisterscapes-1/

Cisterciácká klášterní krajina Velehrad aspiruje  
na prestižní označení evropské dědictví
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Kaplička Jalubí.

Velehrad, hraniční kámen v obci Tupesy s Buchlovem v pozadí.
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Základní škola

Ve čtvrtek 1. září jsme zahajovali školní rok  
s nadějí, že jej prožijeme bez distanční výuky 
a zvláštních opatření. Do 1. třídy jsme přivítali 
15 prvňáčků, 10 chlapců a 5 děvčat. Jejich 
třídní učitelkou je Mgr. Marie Polášková.  
Ve 2. třídě má na starosti 13 dětí učitelka  
Mgr. Gabriela Marková s asistentkou peda-
goga Monikou Horkou. Ve 3. třídě učí 13 dětí 
Mgr. Vít Čagánek a pomáhá mu asistentka 
Pavlína Bednaříková. Paní učitelka Mgr. Šárka 
Hrabalová vyučuje ve 4. třídě 21 žáků a je jí  
k ruce asistentka Lenka Michalcová. V 5. třídě 
je třídní učitelkou Mgr. Kateřina Vávrová, 
která má na starosti 11 žáků.

Hned 9. září navštívili žáci 4. třídy dopravní 
hřiště v Uherském Hradišti, aby si zdokonalili 
své znalosti z dopravní výchovy. Po nástupu 
do školy se žáci s učiteli pustili do práce. Děti 
začaly zkoušet vystoupení, se kterým 10. září 
reprezentovaly školu i obec na slavnostech 
vína v Uherském Hradišti. O několik dnů 
později se vypravili školáci na cvičení v pří- 
rodě. Jejich kroky vedli po cyklostezce do 
Boršic na Haldu. Tady pozorovali domácí 
zvířata a seznámili se s jejich způsobem ži-
vota. Cestou tam i zpět sbírali přírodniny, 
které pak využili k výzdobě školy.

Prvňáci začátkem října přivítali do života 
nové občánky obce. Mezitím se prvňákům 
podařilo proniknout do tajů školy, naučili se  
číst a psát první písmena, poznávali číslice. 
V ostatních třídách zopakovali učivo před-
chozích ročníků a pustili se do probírání 
nové látky. Žáci jednotlivých tříd absolvovali 
besedy k bezpečnému pohybu v on-line 
prostoru. Koncem října přijel do školy bývalý 
žák Ondřej Martinek se svou kolegyní a učil 
děti správně pečovat o chrup a jeho hygienu. 
Následující den začaly podzimní prázdniny, 
které žáci i učitelé využili k regeneraci sil.

Začátkem listopadu zprostředkovaly paní 
vychovatelky dětem vánoční fotografování  
a brzy poté všichni uvítali návštěvu Slo- 
váckého divadla. Představení s názvem 
Lichožrouti bylo plné napětí, zvratů a pís- 
niček. Velmi se všem líbilo.

V polovině listopadu proběhly třídní schůzky 
a konzultace, na kterých pedagogové zhod- 
notili prospěch a chování žáků. Richard  
a Gabriela Burešovi zpříjemnili svým vystou-
pením oslavu diamantové svatby manželů 
Říhových.

Naši školáci přinesli svým vystoupením 
radost návštěvníkům obecního jarmarku. Na 
setkání seniorů potěšili babičky i dědečky 
a vykouzlili jim radostný úsměv na tvářích. 
Páťáci si úspěšně vyzkoušeli modelování 
a 3D tisk ve škole v Tupesích. Také úspěšně 
absolvovali přírodovědnou soutěž Pohár 
mladých přírodovědců ve Starém Městě. 

Škola žije

Náš bývalý žák a budoucí zubař Ondřej 
Martinek nás proškolil z dentální hygieny. 
Děkujeme za příjemné a poučné setkání.

Děkuji svým bývalým žákům páté třídy, kteří mne obdarovali letem balonem. Přeji všem mnoho 
úspěchů na jejich nových školách. Mgr. Vít Čagánek
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Obsadili 2. místo a pan ředitel Zábranský jim 
osobně přijel předat diplomy a sladkosti.

Než jsme se nadáli, byl tu prosinec a s ním 
mikulášská nadílka u obecního úřadu. Ani 
tady nechyběly děti. Kromě vystoupení se 
zapojili do organizování soutěží i dílniček. 
Akce byla velmi zdařilá díky odvedené práci 
členů rodičovského sdružení. Maminky se za- 
pojily do pečení a jejich zásluhou škola zís-
kala z prodeje cukroví 4 584 Kč. Děkujeme 
také našemu stálému sponzorovi panu Jo-
sefu Hrabcovi, který daroval víno na svařák.

Mikuláš navštívil děti ve třídách 5. prosince 
dopoledne. Zatímco mladší děti se měly na 
pozoru, ty starší už poznávaly v mikulášské 
družině starší spolužáky z 5. třídy. Spokojeni 
byli všichni. S nadílkou i s pocitem, že udě-
lali druhým radost. Děkujeme za nadílku pa- 
ní Andree Gottwaldové, která nadílku spon-
zorovala.

V polovině prosince zajely děti do domova 
pro seniory v Buchlovicích, aby i tam svým 
vystoupením a drobnými dárky přinesly ra-
dost obyvatelům domova. Koncem prosince 
potěšilo děti muzikálové vystoupení Veselé 
Vánoce, které bylo plné hudby, zpěvu  
a tance.

Na konci posledního týdne prožily děti pří- 
jemný den plný her, zábavy, mlsání i dárků. 
Nechyběl ani slavnostní přípitek dětským 
šampíčkem. A pak už byl Ježíšek za dveřmi. 
Ty školní se na čas zavřely, aby si všichni užili 
báječné prázdniny.

Na začátku září se žáci 4. třídy vypravili do 
Uherského Hradiště, aby byli teoreticky  

i prakticky seznámeni s pravidly silničního 
provozu při jízdě na kole. 

Přejeme všem, aby poslední týden v roce 
prožili mezi svými nejbližšími obklopeni 
láskou, v radosti, pohodě a štěstí.

Kéž všechny provází pevné zdraví a opti-
mismus po celý následující rok. To všem přejí 
zaměstnanci základní školy.

Pátá třída se zúčastnila přírodovědné soutěže na druhém stupni Základní školy ve Starém Městě.
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Děti, chodíte už několik měsíců do školy. 
Zamyslete se, co se vám ve škole líbí, a co 
vám naopak vadí.

Daneček: Mně se líbí, že dostávám jedničky  
a nemám rád, když se kluci hádají a křičí.

Jáchym: Já mám nejradši psaní, pohádky, 
družinu a nemám rád skládání z písmenek. 
Ony se často vysypou.

Toník: Já si rád hraju s legem a vadí mi, když 
mě Jarda zlobí.

Vojtík: Mně se líbí ve škole úplně všechno  
a škola taky. Daří se mi čtení i psaní.

Anketa s prvňáčky Eliška: Mě baví moc učení a vyrábění, hraní 
mít nemusím. A líbí se mi, jak je na nás hodná 
paní učitelka.

Zuzanka: Mně se nejvíc líbí paní učitelka a ne-
mám ráda, když se kluci o přestávce perou.

Terezka: Já mám ráda psaní a že se učíme 
nové písmenka. Nelíbí se mi, když děcka běhají 
po třídě.

Beník: Já mám nejraděj matematiku, ve dru-
žině rád vyrábím a hraju si s legem. Nerad ve 
škole píšu.

Honzík: Rád si hraju v matematice na obchod, 
rád čtu a líbí se mi ve družině. Nemám rád, 
když někdo jiným ubližuje.

Filípek: Já jsem spokojený, ve škole se mi 
všechno líbí.

Zorka: Já bych neřekla, že mi něco vadí, líbí se 
mi ve škole čtení, psaní, počítání, zpívání, no 
úplně všechno.

Elenka: Já mám asi nejradši počítání a vadí 
mi, když se děcka hádají.

Danýsek: Já su úplně nadšený a líbí se mi, 
když chodíme na počítače.

Jareček: Líbí se mně nejvíc počítání a hraní  
s legem o přestávce.

Vojta: Líbí se mi čtení, počítání a nejvíc školní 
hřiště, že si tam můžeme hrát.

Vánoční tvorba druháků

Vánoční radost

Padá na zem vánoční vločka,

na stromeček kouká naše kočka,

pes se mlsně olizuje,

Ježíšek si boty zuje.

Sedne tiše na bobeček,

dává dárky pod stromeček.

společná práce 2. třídy

Anketa ve 2. třídě

Na co se nejvíce těšíš na Vánoce?

Terezka S.: Nejvíce se těším na Štědrý večer, na Ježíška a na sníh.
Martin: Jak si budeme povídat, jak budu s mazlíčkem Ťapkou slavit Mikuláše a Ježíška.
Dominička: Nejvíce se těším na bráchu, na mámu, na tátu a celou rodinu, na Ježíška,  
na prázdniny.

Honza B.: Na koulovanou, jak budu stavět sněhuláka a ještě na Ježíška.
Adélka: Na první Vánoce s Alex (nový pejsek).
Katka: Nejvíce se těším na Vánoce, na sníh a na Ježíška.
Terezka Ť.: Nejvíce se těším na perníčky.

Eliška: Nejvíce se těším na pohádku Anděl páně a na dárky. Taky se těším na procházku  
s mamkou a s Kubou.

Petr: Na Vánoce, na sníh, na Ježíška a že přijede sestra Marta.
Teodorka: Těším se na první Vánoce s mým kocourkem Pepou.

Kateřina Lekavá, 2. třída

Dominika Chytková, 2. třídaEliška Novotná, 2. třída
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Kočka v zimě

Sedí kočka za oknem,
podívá se z okna ven.
Venku je zima až praští,
moje kočka se ven jít snaží.
Já jí to však zakážu,
ať nezmrzne při prvním skoku.

Berta Vávrová, 4. třída

Páťáci se pustili do pohádek s pozměněným dějem...

Znáte pohádku Jak dědeček měnil až vyměnil? Já ji znám, ale upravenou. Jednou se dědečkovi a babičce stala taková vtip-ná 
příhoda. Začíná v jejich chaloupce. Jednou babička poslala dědečka, aby koupil mobil, protože chtěla zavolat jejich vnučce. Tak se 
dědeček vypravil, vzal peníze a šel. Pořídil pěkný telefon, ale když šel domů, tak potkal pána, který nabízel tablet. Dědečkovi se 
líbil, tak mobil vyměnil za tablet. Pak šel dál a někdo nabízel fén. Dědeček vyměnil fén za tablet a šel dál. Pak si ale uvědomil, že 
on i babička mají jen pár vlasů, proto vyměnil fén za toustovač. Dědeček se vrátil k chaloupce a babička se hned ptala, kde je ten 
mobil, ale dědeček ukázal jen toustovač. Babička byla ale hodná, a proto dědečkovi odpustila a šla udělat tousty. Na těch si spolu 
pěkně pošmákli. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.                                                             Richard Bureš, 5. třída

Znáte tuto pohádku O perníkové chaloupce? Jeníček s Mařenkou šli do lesa, ale v ztratili se. Jeníček vylezl na strom a uviděl 
v dálce světýlko, tak šli k němu a spatřili perníkovou chaloupku, ve které bydlela hodná babička. Pozvala děti na čaj s medem  
a ještě jim k němu přidala perníček. A ta chaloupka byla cool, protože byla jenom z perníku. Potom jí museli pomoct s úklidem, 
protože byla moc stará. Babička je nakonec zavezla domů autem.                                     Jana Křemečková, 5. třída

Pohádka o Perníkové chaloupce ještě jednou...Jeníček a Mařenka se ztratili v lese. Ale narazili na cool chaloupku. Šli se podívat 
blíže k chaloupce a tam uviděli happy babičku, jak tančí. Vešli dovnitř a dostali od ní perníček. Když ho snědli, usnuli. Happy 
babička je naložila na lopatu a šup s nimi do pece. Děti se naštěstí rychle vzbudily a podařilo se jim z pece a z chaloupky rychle 
utéct. Přišly na autobusovou zastávku a odjely domů. Tam je čekala maminka s dobrou polévkou z Kauflandu.                        
                   Lukáš Bauer, 5. třída

Znáte pohádku O Karkulce? Já znám tři. Byly tři holky a těm říkali Karkulky. Jednou šly zanést babičce k svátku něco 
dobrého. Jedna měla v košíčku rum, druhá bábovku a třetí kotě. Potkali vlka a ten je chtěl sežrat. První Karkulka mu dala 
kapku rumu a vlk v tu chvíli spadl a usnul, rum byl na něho moc silný. Karkulky v klidu došly k babičce a daly jí dárky.  
A všichni byli šťastní. I vlk, který si spal.                                             Gabriela Burešová, 5. třída

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tvorba čtvrťáků a páťáků

Podzim
Přichází podzim. Stromy jsou barevné, listy jsou různě barevné: 
žluté, červené, oranžové, hnědé. Ptáci se připravují odletět do 
teplých krajů. Děti si hrají venku. Až domů je slyšet dětský  
smích.                                                                                         Adéla Kučerová, 4. třída

1.  najít si místo na bunkr
2.  vytrhat trávu
3.  dát si tam dlouhé klacky
4.  a na to dvě desky

5.  udělat z klacků malý stůl
6.  udělat z dlouhých klacků zeď
7.  dát si tam kameny
Tak, a hotovo!

Jakub Novotný, 4. třída

Jak postavit bunkr

Co bude potřeba: malé klacky, velké dvě desky, kameny, dlouhé klacky

Co mě baví
Ráno vstanu a těším se na školu. Těším se na kámoše, paní učitelku, paní asistentku a na paní učitelku Míšu.  
Hodně mě baví tančírna, stejně jako přírodověda. Mám moc ráda svoji rodinu. Doma mám kočičku jménem  
Maggi. Hraje si se mnou. Ale nejraději chodí ven. Venku běhá a skáče. Mám ji moc ráda.        Jana Průdková, 4. třída

Podzimní romance
Když slunce svítí jen málo,
na nebi jsou mraky,
vzpomínám, když ještě hřálo,
jdu si pouštět draky.
Listí leží na zemi,

po létě stýská se mi.
Kočička si líže tlapky,
venku z nebe prší kapky.
Kapky, kapky, kapičky,
kočka líže tlapičky.

Rút Nováková, 4. třída

Gabriela Burešová, 5. třída Sára Janoušková, 5. třída

Dorota Zbořilová, 5. třída

Lucie Dršková, 5. třída
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Školní družina
Do naší školní družiny se v září přihlásilo 
padesát sedm dětí. První naší společnou akcí 
s rodiči a dětmi bylo posezení v Aeroklubu 
v Kunovicích.  Pěkné odpoledne a podvečer 
jsme ukončili opékáním špekáčků. V říjnu 
Tobiáš Jakubík, Viktor Pernička, Adam Hrabec, 
Tomáš Marta, Adélka Kučerová, Jan Novák, 
a Jan Bruckner reprezentovali naši družinu 
na fotbalovém turnaji v Buchlovicích. Ten- 
to skvělý sportovní tým vybojoval první 
místo. 

Děti rády jezdí do kina, ale tentokrát 3D 
kino Alex přijelo k nám do družiny. První 
družina se vydala po stopách pradávných 
dinosaurů, zatímco druhá objevovala taje  
podmořského světa. Díky 3D brýlím byl celý 
zážitek pocitově o to reálnější. Děti milují 
zvířata. Užily si prima odpoledne s pejsky 
Spikeym, Tobíkem a Maškou, které přivez- 
la paní canisterapeutka. Potěšily se zajíma-
vým výkladem a zároveň se obohatily o in-
formace ze života pejsků.

Podzim svojí barevností dokáže být stejně 
krásný jako jaro. Letošní říjen i listopad nás 
o tom přesvědčil. Krásné přírodní materiály 
děti ve družině použily při aranžování 
květináčků. Zážitkové a poučné odpoledne 
pod názvem „Stromy všemi smysly“ prožily 
děti s paní lektorkou Mgr. Veronikou Mer-
gentalovou. Měly možnost ochutnat různé 
kombinace bylinných sirupů, čichem 
poznávaly vůně éterických olejů a hmat 
použily k rozeznání různých dřevin a plodů.

V listopadu nás školní družina z Tupes poz-
vala na výtvarnou soutěž s názvem Skřítek 
Podzimáček. V malování nás reprezentovala 
Eliška Kučerová, Zuzanka Výstupová, Terezka 
Gottwaldová, Zorka Vávrová a Elenka Churá.

Komorná a Kašpárek to je divadelní před- 
stavení jehož autorkou je paní Anna Pospí- 
chalová. Spolu s hercem Davidem Macháč-
kem přijeli za námi a zahráli pěknou pohádku 
plnou krásných písniček. A že se to dětem 

líbilo, bylo znát. Potleskem si vyžádaly ještě 
přídavek.

Druhé posezení s rodiči a dětmi jsme usku-
tečnili ve Smajlíkově v Uherském Hradišti. 
Bylo to příjemné odpoledne plné radostí, 
skotačení a povídání.

Dny neúprosně letí a najednou je tu adventní 
čas. S radostí jsme nacvičovali vánoční 
písně, abychom potěšili naše babičky a dě- 
dečky ze Zlechova při jejich setkání v sálu 
Agra Zlechov. Naše vystoupení se stalo  
i součástí programu při rozsvěcování vánoč- 
ního stromu před obecním úřadem. Zazpí- 
vat jsme zajeli i do Domova pro seniory  
v Buchlovicích. Děti prodávaly své výrobky 
na jarmarku a výtěžek ze svých výrobků 

5.10.2022 jsme reprezentovali naši školní družinu 
ve fotbalovém turnaji v Buchlovicích. Vybojovali 
jsme 1. místo, o které jsme se podělili se ŠD Tupesy. 

Finálové derby trvalo více než 20 minut a díky 
skvělým týmům se podařilo udržet stav 0:0. 

Velké dík patří naší skvělé sestavě, která dala do 
turnaje celé své srdce! Děkujeme Viktore, Tobíku, 

Adélko, Adame, Tome, Janečku a Honzíku!

Dne 2.11. jsme se zúčastnili výtvarné soutěže  
v Tupesích na téma ,,Podzimní skřítek".

byl darován trojčátkům Hráčkovým, které 
potřebují intenzivní neurorehabilitační léč- 
bu. Všem, kteří jste si výrobky zakoupili,  
moc děkujeme. Velké díky patří i maminkám 
za jejich výpravu na vystoupení.

Přejeme všem občanům Zlechova a všem 
lidem na celém světě mír a lásku. Z celého 
srdce vám přejeme hezké a šťastné Vánoce. 
Pohodu a klid, tak jak to má být. Hvězda 
vánoční na cestě z půlnoční ať jasně vám 
svítí a máte šťastné žití.

Vychovatelky školní družiny Jitka a Míša

Děti se s nadšením zapojily do úklidu školní zahrady.  
Na závěr úklidu si z listí vytvořily pavoučka Podzimáčka.

Úsměvy dětí prozrazují radost z nových hraček  
v družině.



PROSINEC 2022/2
STRANA 19MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola
Po prázdninách jsme se v mateřské škole 
sešli v hojném počtu, natěšení na nové i stá- 
vající kamarády, plni zážitků z prázdnin a zá-
roveň elánu a očekávání, co nám nový školní 
rok přichystá. 

V mateřské škole jsme přivítali 12 nově na- 
stupujících dětí, které si zvykají na nový 
režim, paní učitelky a kamarády. Děti jsou 
moc šikovné a snaží se zapojovat do každo-
denních činností.

I když by se dalo říci, že se příroda ukládá 
pomalu ke spánku, u nás ve školce však neza- 
hálíme. Od září letošního roku se naše ma-
teřská škola zapojila do celorepublikového 
projektu Se sokolem do života, kdy se děti 
učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást 
jejich každodenního života.

Ve třídě starších dětí, Sluníček, jsme začali 
jezdit na plavecký výcvik, otevřeli kroužek 
keramiky. Vyrazili jsme na návštěvu do par- 
ku v Buchlovicích. V říjnu jsme uspořádali 
Drakiádu pro všechny děti ze školky. 
Všechny děti pak shlédly několik divadelních 
představení. A protože si každý podzim 
připomínáme, jak bychom mohli posílit své 
zdraví, jak tělo správně funguje, navštívili  
naši školku odborníci z KPPP Zlín s preven-
tivním programem Zdravý životní styl, 
navštívila nás také dětská lékařka paní 
Pavla Polášková, která děti zábavnou for-
mou seznámila se základními aspekty první  
pomoci a hlavně, proč se nemusíme bát  
lékaře. Dále jsme s dětmi navštívili před-
nášku o tom, jak správně pečovat o své 
zoubky. Paní Andrea Šťastná se psí slečnou 
Aničkou nás pak nechaly nahlédnout do 
světa canisterapie.

V průběhu října a listopadu se 6 předškoláků 
zúčastnilo soutěže Čmelda Pepík, která se 
zaměřuje na řešení úkolů z různých oblastí 
matematiky a logiky. Řešení prvního a dru-
hého kola probíhalo v mateřské škole, třetí 
kolo v ZŠ Academic School v Uherském 
Hradišti. Všech šest dětí obstálo v prvním 
kole a postoupily do druhého kola. Ve tře- 
tím kole, z více než původních 400 dětí, 
nakonec řešilo úkoly 16 dětí, a z toho i naše  
dvě ze Zlechova. Těšíme se z úspěchu 
společně.

Se staršími dětmi jsme v listopadu vystoupili 
s krátkým předvánočním pásmem na 
Vánočním jarmarku na OÚ. O několik dní  
později jsme pak všichni společně vystu-
povali na Mikulášské nadílce u OÚ. Na 
Mikuláše jsme si v mateřské škole s dětmi 
uspořádali „čertovskou školku“. A než jsme 
se všichni uchýlili domů, abychom oslavili 
svátky se svými nejbližšími, tak jsme se 
ještě měli příležitost setkat v mateřské škole 
při vánočních dílničkách pro rodiče a děti. 
Poslední předvánoční týden k nám do školky 
zavítal Ježíšek, aby dětem nadělil spoustu 
dárků pod vánoční stromečky. 

Kromě pohlazení získaly děti možnost zjistit, co to obnáší být canisterapeutickým psem  
a jak dokáže jeho dotek lidem pomoci.

Od září letošního roku se naše mateřská škola zapojila do celorepublikového projektu Se sokolem 
do života a každý podzim si připomínáme, jak bychom mohli posílit své zdraví.
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Tímto také moc děkujeme rodičům, kteří se spolupodíleli přispě-
ním finančních příspěvků na nákup dárků pro děti.

Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát krásné svátky, hodně 
pohody a klidu, zdraví a spokojenosti. Do nového roku hodně úspě- 
chů v osobním i rodinném životě. 

Kolektiv MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti se ve školce rozhodně nenudí, každý nový den s sebou přináší  
spoustu zážitků, her a činností.
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Přívesnický indiánský tábor
Letošní letní tábor proběhl v indiánském 
duchu druhý týden v srpnu. Zúčastnilo se  
ho 15 dětí převážně školkového věku. Jako  
zázemí jsme měli kabiny na místním fotba-
lovém hřišti, za jejichž bezplatné propůjčení 
moc děkujeme. Zde se pak odehrávala 
tvořivá část dne a svačiny. Venkovní akti- 
vity probíhaly na prostranství vedle Kyno-
logického klubu.

Celý týden probíhal pod vedením velkého 
náčelníka Vinnetoua, který nám posílal 
úkoly. Za jejich splnění našly děti každý den 
část totemu, díky kterému na konci týdne 
dostaly odměnu.

První den jsme hrály hry zaměřené na vzá- 
jemné seznámení dětí a také jsme si vy-
zkoušely skok přes oheň, který měl u dětí 
velký úspěch. Byly moc šikovné, žádné dítě 
nevzplanulo a nebylo třeba volat hasiče . 
Po vydatné svačince, kterou jsme každý den 
vlastnoručně připravovali, jsme jako správní 
indiáni vytvářeli náčelnické čelenky. Po 
vyluštění tajenky našly děti ukrytou první 
část totemu.

Druhý den byl ve znamení Survivor a úkoly 
nebyly vůbec snadné. Děti měly za úkol na- 
příklad vyrýžovat zlato, postavit věž, také 
si procvičily svoji mysl, kdy si musely zapa-
matovat řadu barev a poté zdolat náročné 
překážky. Odměnou jim byly sladké bábovky, 
které jsme jim napekly. Po svačince si děti 
odpočaly u tvoření hrkávek a bubínků.

Třetí den proběhl boj o holý život. Malé indi-
ány čekal souboj s Velkou Medvědicí, kdy ji 
musely přelstít a okrást o tomahawky a po- 
třebnou mapu podle níž našly další část 
totemu. Poté je čekal důležitý úkol, podle své 
vlastní fantazie si vytvořit indiánská trička.

Každý správný indián musí umět střílet z lu-
ku, a to byla také hlavní náplň čtvrtečního 
programu. Tímto děkujeme Petru Sýkorovi, 
který se zhostil role náčelníka, trénoval s dět- 
mi lukostřelbu a předal jim odměnu ve 
formě poslední části totemu. A protože se 
děti už nemohly dočkat pátku, vyrobily jsme 
s nimi lapače snů pro lepší spánek.

A už nastal vytoužený pátek a s ním hledání 
pokladu. Nalezení pokladu nebylo vůbec 
snadné. Každý malý indián musel splnit tři 
velké zkoušky. Po zdolání těchto úkolů se 
z dětí mohli stát opravdoví indiáni. Násle-
dovala přísaha, kdy každý získal své nové  
indiánské jméno, které ho přesně vystiho-
valo. Tečkou za naším táborem už pak bylo 
jenom nalezení pokladu.

Chtěly bychom poděkovat panu starostovi 
za podporu a pomoc při vyřizování tábora. 
Zastupitelstvu obce Zlechov za schválení 
sponzorského daru. A v neposlední řadě 
děkujeme rodičům za projevenou důvěru.

Věříme, že se dětem tábor líbil stejně jako 
nám a příští rok možná opět na viděnou?

Michaela Ťuhýčková, Adéla Jelénková
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Informace z knihovny
Knihovnické okénko 2022
Na počátku roku byly dokončeny stavební 
práce a knihovna byla vybavena novým ná- 
bytkem. V průběhu měsíce března začala 
knihovna fungovat v renovovaných pro- 
storách.  Čtenáři se tak po téměř  roce mohli 
podívat do upravených prostor. Všichni, 
kteří knihovnu znali zdřívějška, její proměnu 
velmi chválili. Líbilo se jim prosvětlení pro- 
storu, barevné sladění i nově řešený prostor 
pro děti. U nejmenších si největší oblibu zís- 
kala tabule na malování křídami. U vstupních 
dveří do knihovny vznikl box na vracení knih 
mimo otevírací dobu knihovny, což jistě 
ocení někteří z našich vytíženějších čtenářů.

V měsíci květnu jsme se již tradičně zapojili 
do akce Český den proti rakovině. Vybráno 
bylo 1 831,- Kč. V červnu, jako již tradičně, 
zavítala paní knihovnice také do místní zá-
kladní školy pasovat žáky 1. třídy na čtenáře.

V listopadu zavítala do naší knihovny me-
todická návštěva ze Zlína v doprovodu paní 
Petrů, metodičkou pro regionální funkce  
v knihovnách v našem regionu. Jejich dojem 
z nových prostor a služeb pro čtenáře byl 
velmi pozitivní a naše knihovna se tak pre-
zentovala v moderním a líbivém stylu i na 
úrovni širšího regionu.

V prosinci se knihovna opět zapojila do Mi- 
kulášských oslav u obecního úřadu. Pro- 
mrzlým dětem nabízela promítání dětských 
příběhů. Malí diváci zhlédli vánoční díl 
Phinease a Ferba nebo legendární Polární 
expres, užili si malé občerstvení a mnozí, 
kteří ještě nejsou našimi čtenáři nás snad 
navštíví brzy znovu a třeba si odnesou domů 
i nějakou pěknou knížku. 

Na konci prosince by do knihovny měli 
zavítat na besedu děti z mateřské školy ze 
Břestku.

V knihovně máme registrováno 70 čtenářů, 
z toho je 26 dětí. V knihovně se vypůjčilo 
1686 knih a dalších 237 knih jsme po čtenáře 
vypůjčili v jiných knihovnách (Olomouci, 
Uherském Hradišti, Zlíně, Tupesích...). Jsme 
rádi, že i přes složitou situaci pro Vás 
udržujeme všechny standardní (i mnohé 
nestandardní) služby bezplatné v rámci 
čtenářského konta, za což děkujeme panu 
starostovi i zastupitelstvu obce Zlechov. 

Otevírací doba se ani v nadcházejícím roce 
nemění, knihovna je pro veřejnost otevřena 
každou středu od 15.00 do 17.00 hodin. 
Půjčujeme knihy, časopisy, poslechové 
audioknihy, hry, knihy z edice Kouzelné 
čtení. Zapůjčujeme Albi tužku. 

Nejpůjčovanějšími autorkami je Táňa 
Keleová-Vasilková, Klára Janečková, Katarína 
Gillerová. U dětí jednoznačně vede kniha 
Mimi a Líza – Zahrada od autorek Kataríny 
Molákové, Kataríny Kerekesové a kolektivu. 
Druhé místo obsadila Velká kniha pohádek 
od Disneyho.

A na co se můžete těšit v dalším roce? 
Nabídneme další díly knih od Chrise Cartera 
ze série o Robertu  Hunterovi. Od Karolíny 
Janečkové přineseme Francouzského man-
žela, z povinné literatury se můžete těšit na 
Babičku od Boženy Němcové, Revizora od 
Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Obnovíme také 
sérii od Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu.

Pro děti rozšiřujeme nabídku Albi knih z edi-
ce Kouzelné čtení, těšit se můžete na knihu 
Ten mizernej Bucky Dent!, Lidová říkadla  
s ilustracemi Josefa Lady aj. 

A pokud si čas v naší knihovně chcete užít  
i Vy, budeme rádi za Vaše náměty a připo-
mínky, v případě zájmu pro Vás rádi uspo-
řádáme besedy s autory, večerní promítání 
nebo třeba i scénické čtení pro naše nej-
menší čtenáře i nečtenáře.

Děkujeme všem malým i velkým čtenářům 
za jejich návštěvy v tomto roce a těšíme se 
na Vás i na mnohé další v roce 2023. Přeje-
me všem klidné a pokojné vánoční svátky  
a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
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Farnost
Farní a ekonomická 
rada na jednání 
ze dne 23. června 
projednávala otázku farního dne. V úterý 
5. července se účastnili farníci pouti na 
Velehradu. Prázdninové dny rádi trávíme 
bezstarostně a pokud možno v poklidu. 
Farníkům naopak nastaly starosti, protože se 
připravovali farní den. Na faře se sekl trávník, 
ošetřovala se vinná réva, ale především se 
uklízelo v místnostech, které jsou zázemím 
při průběhu farního dne. Brigádníci stavěli 
stany a ženy pekly dobroty na stůl. Farní den 
si pak všichni užívali 24. července. K pití bylo 
víno, pivo, slivovice, káva a nealko nápoje. 
Na jídlo kromě buchet a koláčů všeho dru- 
hu bylo k mání slané pečivo, sekaná, pečený 
bůček i žebírka a obložené mísy. Pivo spon-
zorsky poskytli manželé Gottwaldovi a oblo- 
žené mísy opět pan Josef Hrabec. Letní 
příjemné počasí lákalo ven, a tak není divu, 
že se na farním dvoře koštovalo, zpívalo 
a veselilo až do večerních hodin. Dobrou po- 
hodu podpořila hrou na harmoniku paní 
Eva Novotná z Velehradu. Děti si užívaly her, 
koupání v bazénu, mlsání a nepohrdly ani 
nanuky. Poděkování patří nejen sponzorům, 
ale i všem dobrovolníkům, kteří se starali  
o pohodlí návštěvníků.

Duchovní správce zahájil dovolenou malou  
grilovačkou pro několik spolubratrů kněží,  
se kterými si pak zaslouženě užívali dovole- 
nou na Vysočině. V sobotu 6. srpna si v kos- 
tele řekli své ANO na společnou životní 
cestu Denisa Hradilová a Daniel Máčalík. 
V neděli 14. 8. se konala pouť na Barborce, 
kam tradičně vyrazili i farníci ze Zlechova. 
Připravovaná pouť na Hostýn se vzhledem 
k vysokým cenám pohonných hmot 
neuskutečnila. Přihlásilo se málo zájemců. 
V posledním srpnovém víkendu žehnal  
P. Chmelař školákům aktovky. V září se na 
společnou cestu životem vydali snoubenci 
Petr Andrýsek a Monika Mikulová. Požeh-
náno jim bylo v sobotu 17. 9. 2022 v kostele. 
Hodovou mši za mládež a hodovou chasu 
sloužil P. Chmelař 15. října. V rámci šetření 
energií pánové Kočíř a Vávra vyměnili 
všechny žárovky na faře a v kostele za 
úsporné. V kostele se omezilo svícení a ve  
všední dny se začalo zvonit jen jedním 
zvonem. V neděli se zkrátila doba zvonění  
na 5 minut. Ve čtvrtek 22. října proběhlo 
další jednání farní a ekonomické rady.

Nedůstojné pohřby v obci
Farní rada řešila otázku průvodů při po-
hřbech. Bezohlednost řidičů k pohřebním 
průvodům ohrožuje bezpečnost účastníků 
a vedla k omezení průvodů. Mnozí farníci 
poukazovali na to, že při pohřbu průvod 
nejde za rakví, smuteční hosté se dopravují 
individuálně ve spěchu ke hřbitovní bráně. 
Na policii bylo zjištěno, že zodpovědnost za 
případnou dopravní nehodu v souvislosti 
s průvodem má řidič. Tuto skutečnost 
potvrdilo i právní oddělení arcibiskupství, 

které bylo požádáno o písemné stanovisko 
k této otázce. Právní oddělení dále sdělilo, že 
pozůstalá rodina musí správci komunikace 
nahlásit konání průvodu a zajistit bezpeč-
nost průvodu. Správce komunikace by měl  
s organizátorem pohřebního průvodu do-
hodnout přesná bezpečnostní opatření  
k ochraně účastníků průvodu. Za těchto 
podmínek lze průvody do budoucna usku-
tečňovat.

Farní rada také jednala o topení v kostele. 
Vzhledem k navýšení cen energií bylo 
dohodnuto, že se bude topit jen o sobotách 
a nedělích, pouze v lavicích na pravé straně 
kostela.

Dušičkový koncert a pobožnost
Dušičkový koncert buchlovické scholy a far- 
ního sboru při kostele sv. Martina v Buch-
lovicích si během tří ročníků našel mnoho 
příznivců. Dvacetičlenný farní sbor a schola 
vzájemně spolupracují a propojují členy 
farnosti Buchlovice ze Zlechova a Buchlovic. 
Letošní koncert se uskutečnil v sobotu  
29. října v 18.45 v chrámu sv. Anny ve Zle- 
chově. V programu zazněly klasické, duchov-
ní i populární skladby. Hostem koncertu byla 
hobojistka Lenka Grebeňová a Stanislav  
Haloda hrající na klávesy a varhany. Koncert 
přilákal nejen místní, ale i zájemce z okolí. 
O tom, že se líbil, svědčil bouřlivý potlesk 
posluchačů. Poděkování patří manželům 
Heleně a Antonínu Halodovým, kteří připra- 
vili pro muzikanty a zpěváky malé ob-
čerstvení.

V neděli 30. října odpoledne se konala 
dušičková pobožnost na hřbitově, při níž 
vzpomněli farníci na ty, kteří nás předešli 
v cestě na onen svět. V polovině listopadu 
provedli brigádníci podzimní úklid farní 
zahrady.

Advent a Vánoce
Nastal advent. V neděli 27. listopadu ob- 
kroužili věřící adventními věnečky dokola 
oltář, aby je P. Chmelař požehnal. V sobotu 
3. prosince proběhlo u obecního úřadu 
rozsvěcování vánočního stromku s mikuláš-
skou nadílkou. Při této příležitosti vystoupila 
schola a duchovní správce požehnal obecní 
kalendář. Mikuláš přišel do kostela v neděli 
4. prosince po mši svaté, aby za básničku či 
písničku děti obdaroval.

Blíží se i Vánoce. Ke svátosti smíření budou 
moci zájemci přistoupit vždy přede mší 
svatou ve všední dny a o sobotách. Otec 
Rudolf bude zpovídat také v kostele Františka 
Xaverského v Uherském Hradišti 22. 12. 2022  
od 8:00 do 10.00 hodin. Pomazání nemoc-
ných je plánováno na 4. adventní neděli. 
Po předchozím nahlášení nabízí P. Chmelař 
návštěvy nemocných doma.

Pro ty, kdo budou hledat cíl procházky o vá- 
nočních svátcích a budou se chtít podívat 
na Betlém, bude kostel otevřen 25. prosince  
a 26. prosince od 14.00 do 16.00 hodin.

ve 20.00 hodin mše svatá, Zlechov

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

26. 12. – 2. svátek vánoční
ve 8.00 hodin mše svatá, Zlechov;

31. 12. – Silvestr
ve 16.00 hodin mše svatá,  
Zlechov, na poděkování  
za uplynulý rok

24. 12. – Štědrý den

Plán mší svatých

v 15.00 hodin dětská vánoční mše
24. 12. – Štědrý den

v Buchlovicích

po mši svaté vystoupení dětí
z folklorního kroužku

Plán akcí na leden

•  7. ledna – Vánoční koncert

•  8. ledna – Tříkrálová sbírka

Většina z nás zažila radost z toho, když se  
zrodil nový život. Očekávání a radost z nové-
ho života jsou součástí lidské podstaty. 
Advent je dobou takového radostného oče- 
kávání, že něco nového a krásného přichází.  
Vánoce pak představují svým neopakova-
telným kouzlem a hlubokým tajemstvím 
zlomové období, čas jasu, skryté a otevřené 
štědrosti a laskavé dobroty. Tvrdá srdce se 
lámou, milující duše se otvírají, zářící oči 
dětí hovoří vlastní řečí. Duch Vánoc, duch 
pokoje, vstupuje do našich rodin, domovů, 
do vesnic i měst. Nechceme je přijmout 
jen jako nějakou lidovou tradici, která se 
opakuje. Víme, že je to mnohem více. Narodil 
se nám Bůh! Jednoduchá a skvostná pravda. 
Bůh vstoupil svým lidským narozením do 
dějin člověka. Bůh vstoupil a vstupuje do 
každého z nás a každý rok nás ubezpečuje, 
že mu osobně na nás záleží, že nás miluje. 
Křesťanské slavení Vánoc znamená pochopit 
a přijmout Boží dar – Dítě jako skutečnou 
zvěst a nabídku žít v jeho blízkosti, v jeho  
záři. Přebývat a žít více v jeho lásce, poro-
zumění, odpuštění, spravedlnosti, lidskosti, 
toleranci...

Tak vám všem přeji, abyste letos volání 
Božího dítěte v jeslích uslyšeli, abyste mu 
porozuměli, abyste se nad ním radovali  
a vnášeli lásku, pokoj a porozumění do své-
ho každodenního života.

S přáním hlubokých, pokojných a šťastných 
Vánoc                  P.  Rudolf  Chmelař
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Spolky
Skaut
Od letošního září jsme v naší obci založili 
nový zájmový kroužek pro děti, a to skautský 
oddíl. Hned na začátku nás mile překvapil 
obrovský zájem ze strany rodičů a jejich 
dětí. Aktuálně máme v družině 43 dětí od 
těch nejmenších, kteří jsou ještě školkového 
věku, až po starší děti do věku 13 let. Schůz-
ky máme každou středu od 16 hodin pro 
mladší a od 17.15 hodin pro ty starší. 
Program připravujeme každý týden podle 
věku dětí, aktuálního období a popřípadě 
novinek v obci či ve světě.

Naší hlavní náplní je seznámit děti se 
skautingem a jeho zásadami. Děti se mimo 
jiné učí vázat uzly, Morseovu abecedu, jak  
se chovat k přírodě, třídit odpad, zdravo-
vědu a mnoho dalšího. Také s nimi stme-
lujeme kolektiv a dáváme jim prostor k utu- 
žování přátelství pomocí různých her.  
V předvánočním čase jsme také probírali 
vánoční zvyky a tradice a vysvětlovali dětem 
význam Betlémského světla, které jsme 
společně roznesli po domácnostech v naší 
obci.

Každý měsíc pro děti připravujeme také 
program nad rámec schůzek – akce k za- 
hájení skautu se sportovními stanovišti  
a opékáním, oslava 28. října s lampionovým 
průvodem, roznos Betlémského světla.

Za celý skautský oddíl bychom chtěli podě-
kovat panu starostovi a zastupitelstvu obce 
za podporu, bez nich by totiž založení 
skautského oddílu v naší obci nebylo možné.

Už se těšíme, co nám přinese další rok, na 
který máme spoustu plánů.

Obrovský zájem o nově vzniklý skautský oddíl ve Zlechově nás mile překvapil a děkujeme za podporu.
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Myslivecký spolek Vlčí důl 
Myslivecký hon 12. listopadu 2022

Liščata Zlechov 
Letos jsme kroužek zahájili jako tradičně 
opékáním buřtů a marshmallow ve Vlčím 
dole. 

Naši mladí členové si v prvních kroužcích 
osvěžili vědomosti z minulého roku a to 
základy myslivosti, myslivecké etiky a my-
slivecké mluvy. Popis zvěře mysliveckou 
mluvou mají již úspěšně za sebou a postupně 
si osvojují základy myslivecké kynologie díky 
novému psímu adeptovi. Také se zapojili 

do soutěže Mé toulky přírodou, kterou 
pořádá OMS Uherské Hradiště, kde si naši 
adepti vyzkouší své výtvarné dovednosti 
a mohou vyhrát hodnotné ceny. Tématem 
této soutěže jsou zážitky dětí spojené s pří-
rodou, které získávají při procházkách po 
naší honitbě. 

Vzhledem k tomu, že nastává zimní období, 
chodíme pravidelně zakrmovat naši zvěř 
do zásypů tomu určených. Rozmístili jsme 
několik krmítek pro ptactvo a pozorujeme 
na nich druhy, které krmítka navštěvují.

Stihli jsme dokonce i vánoční pečení, jak 
jinak než s mysliveckou tématikou a adepti si 
vyrobili svá vlastní myslivecká bola. V dalším 
roce plánujeme spoustu dalších vycházek 
do přírody, účast na výstavě mysliveckých 
trofejí a návštěvu obory. 

Myslivosti zdar! 

Kontakt na vedoucí kroužku: 
Telefon: +420 737 903 108 
Email: mkzlechov@seznam.cz

Obec Zlechov – 
Myslivecký hon 

(fotogalerie Flickr)
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SK Zlechov
Ohlédnutí za podzimní 
částí sezóny
Fotbalisté Zlechova se po třech letech vrátili 
do 1.B třídy. V letním přestupovém období 
mužstvo posílil brankář z Huštěnovic Denis 
Hrdina a po čtyř zápasové výpomoci v Kova-
lovicích se vrátil Michal Bělaška. Mužstvo 
opustil Červinka Michal (Rakousko). Po 
podzimní části jsme na 6. místě tabulky se 
ziskem 20 bodů při skóre 30:32. Nejvíce 
branek zaznamenali Cigoš Michael 7, Vaněk 
Tomáš 5, Vaněk Hynek 5 a Kedra Lukáš 5.  
Po 8. kole u mužstva skončil trenér Pavel 
Cigoš a mužstvo v závěru podzimní části 
převzali Jiří Daněk společně s Radkem 
Pekárkem.

Poř. Oddíl Záp + 0 – Skóre Body
1. Staré Město 13 12 1 0 50:12 37
2. Ořechov 13 10 1 2 58:21 31
3. Malenovice 13 8 1 4 39:26 25
4. Topolná 13 7 2 4 15:16 23
5. Slavkov 13 6 3 4 27:18 21
6. SK Zlechov 13 6 2 5 30:32 20
7. Prakšice 13 5 3 5 29:29 18
8. Vlčnov 13 4 3 6 29:29 15
9. Zdounky 13 4 2 7 25:26 14

10. Polešovice 13 4 2 7 16:23 14
11. Lhota 13 4 1 8 24:42 13
12. Oatrožská Nová Ves 13 3 2 8 24:36 11
13. Velký Ořechov 13 2 3 8 19:56 9
14. Uherský Ostroh 13 2 2 9 28:47 8

Tabulka 1.B třída skupina C

Datum Čas Oddíly Výsledek
7. 8. 17:00 TJ Sokol Velký Ořechov – SK Zlechov 3:3 (1:2)

14. 8. 10:00 SK Zlechov – Jiskra Staré Město 1:3 (0:2)
20. 8. 16:30 TJ Sokol Slavkov – SK Zlechov 2:3 (1:2)
28. 8. 10:00 SK Zlechov – TJ Zdounky 2:1 (0:1)
4. 9. 16:00 FC Malenovice – SK Zlechov 1:2 (0:2)

11. 9. 10:00 SK Zlechov – FK Ostrožská Nová Ves 1:0 (0:0)
18. 9. 15:30 FK Lhota– SK Zlechov 3:1 (2:0)
25. 9. 10:00 SK Zlechov – TJ Topolná 1:2 (1:0)
2. 10. 15:00 TJ Vlčnov – SK Zlechov 5:1 (1:0)
9. 10. 15:00 FK Uherský Ostroh – SK Zlechov 1:4 (0:1)

15. 10. 10:00 SK Zlechov – TJ Sokol Prakšice – Pašovice 3:3 (2:2)
22. 10. 14:30 TJ Sokol Ořechov – SK Zlechov 6:4 (3:0)
30. 10. 10:00 SK Zlechov – 1. FC Polešovice 4:2 (2:1)

SK Zlechov – výsledky podzimní části – muži

Přípravné zápasy
Datum Den Čas Hřiště Oddíly Pozice

26. 2. Ne 14:00 UT Strážnice TJ Jiskra Strážnice – SK Zlechov 12.  1.B tř.
4. 3. So 14:00 UT Strážnice SK Zlechov – TJ Sokol Petrov 4.  OP   

11. 3. So 13:00 UT Kunovice SK Zlechov – TJ Slavoj Jarošov  6.  OP
19. 3. Ne 16:00 / 14:00 UT Chropyně / hřiště Zlechov

dle počasí
SK Zlechov – TJ Sokol Kovalovice 11.  1.A tř.

Případné změny v časech přípravných zápasů a výsledky můžete sledovat na stránkách klubu 
www.skzlechov.cz, nebo na Facebooku @skzlechov.cz

Poslední sloupec je umístění soupeřů po podzimní části ve svých soutěžích.

Děkujeme všem, kteří nás podporují:

Momentky z utkání s Ostrožskou Novou Vsí (vlevo) a Prakšicemi (foto: Slovácký deník/Libor Kopt).
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Kynologický klub

Již několik let pořádáme socializační škol-
ky pro štěňátka. I v letošním roce, pro velký  
zájem, proběhlo 6 kurzů školiček, kde po-
máháme majitelům, vytvořit si ten nejlepší 
vztah se svým štěňátkem. 

Pejsci se učí vzájemné komunikaci a reagovat 
na svého pána i v přítomnosti jiných pejsků. 

Školka pro štěňátka 

Všechny kurzy probíhají formou her a pozi- 
tivní motivace. Po prvních váhavých hodi-
nách se potom všichni těší do školičky. 
Ukončením kurzu je možno pokračovat  
v dalším výcviku.

Nedílnou součástí našeho výcviku je i po- 
řádání zkoušek z NZŘ a MZŘ. V roce 2022 
proběhly dvoje zkoušky. Jsou vyvrcholením 
společného úsilí.

Dětský den 
V srpnu se u nás na cvičáku konal dětský 
den, který jsme zhodnotili od doby covidu 
jako nejlepší a to z toho důvodu, že účast 
byla hojná, jak dětí, tak i rodičů, kteří s námi 
poseděli u táboráku. Děti měli o zábavu 
postaráno z řad našich členů. Vše se snědlo, 
vypilo, děti i dospělí byli spokojení a den se 
vydařil dle našich představ. Zeptala jsem se 
malé holčičky, která skákala na matraci, jak se 
jí na našem dětském dnu líbí a její odpověď?: 
„Myslela jsem si, že jdu na dětský den, ale 
to je kouzelný dětský den.“ Velké díky patří 
i vedoucímu skautů Petru Sýkorovi „SIKI“, 
který se postaral o zábavu lukostřelbou, 
která děti velmi zaujala. 

Úspěchy našich členů
Tento rok se nám podařilo vytvořit tým 
psovodů, vlastnící plemeno německého 
ovčáka. Mít kolem sebe tým, který si 
navzájem pomáhá, je pro toto plemeno 
velmi důležité, stejně jako i u jiných plemen. 
Tento rok tréninku byl zaměřen především 
na výstavy, kterých jsme se zúčastnili 
jak u nás v republice, tak i na Slovensku. 
Motivací pro nás bylo, že když jsme se 
kdekoliv ukázali, tak jsme dostali pochvalu 

od dlouholetých chovatelů, že jsme skvělý 
tým a této pochvaly si velmi vážíme. Díky 
našemu úsilí a vytrvalosti  jsme se zapsali 
do podvědomí dalších lidí po celé ČR i SR  
v odvětví chovatelství NO a později jsme 
už jen na dalších výstavách slýchávali větu:  
,,Áááá, Zlechov přijel." 

Někteří z našich členů se také zúčastnili klu- 
bové výstavy (nejvýznamnější výstavy v ČR)  
a obsadili první tři místa. Na Slovensku 
se nám, na stejné výstavě, také podařilo 
dosáhnout výborného umístění. 
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Konec roku jsme završili Vánoční výstavou 
v Albertovci, která se konala v konírně, na 
povrchu, na který naši pejsci nebyli zvyklí, ale 
i tak jsme opět posbírali hodně úspěchů. Celá 
výstava byla ve vánočním duchu, hráli nám 
koledy, někteří psovodi při vystavování měli 
vánoční čepičky a různé vánoční doplňky. 

Uprostřed výstavního kruhu byl nazdobený 
vánoční stromeček a pod ním spoustu dárků, 
které byly za účelem tomboly. Například pár 
bažantů, velké balení toaletního papíru, 
pytel brambor, pytel mrkví, 10 kg mouky  
a samé další potřebné věci. I když jsme na 
této výstavě hodně promrzli, tak ji hodno- 

tíme jako výborné zakončení celého vý-
stavního roku.

Další rok bude pro náš tým významný jak 
výstavami, tak hlavně splněnými zkouškami, 
které jsou potřeba pro uchovnění němec- 
kého ovčáka.

V rytmu života
Ani přes prázdniny náš spolek nezahálel. 
Cvičili jsme venku na školním hřišti jednou 
týdně, pokud to počasí dovolilo. Vyzkoušeli 
jsme i posilovací hřiště na řadovkách, v srpnu  
jsme uskutečnili velmi oblíbený a v pořadí už  
pátý ročník výstupu na Lysou horu, tento-
krát s východem slunce. Pro všechny to byl 
nezapomenutelný zážitek! Kdo by chtěl, mů- 
že s námi tuto nádhernou podívanou zažít 
také a přidat se k naší noční/brzce ranní vý-
pravě v příštím roce.

Se začátkem školního roku se opět rozběhlo 
cvičení dvakrát týdně: v pondělí cvičíme 
bodystyling a ve středu powerjogu. Přidejte 
se k nám! Opět s využitím školní tělocvičny 
zlechovské základní školy. Obměnili jsme 
již opotřebované jogamatky, zakoupili jsme 
nové bločky na jógu, tak aby cvičenky mohly 
využít plně našeho servisu.

17. listopad nás inspiroval k nápadu projít 
si sousední nepřehlédnutelně krásné 
město Uherské Hradiště s komentovanou 
prohlídkou. Nutno dodat, že tohoto úkolu 
se s přehledem zhostila naše kamarádka 

Jiřinka Bartošíková,  
rodilá Zlechovjanka  
a velká znalkyně his-
torických faktů našeho 
města. Dostalo se nám 
i výkladu o historii 
farního kostela na ná- 
městí, stejně tak jsme 
zhlédli virtuální pro-
cházku městem od 
roku 1640 na infocentru. Naší průvodkyni 
patří velký dík a uznání.

Cvičení na nově vybudovaném workoutovém hřišti. Komentovaná prohlídka města Uherské Hradiště.
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Ještě vám připomeneme úspěšnou besedu 
s chiropraktikem Ing. Vinci Lászlem, která 
se nesla v příjemné a uvolněné atmosféře. 
Doufáme, že tady nebyl naposledy a už ne-
dočkavě domlouváme jarní termín.

Jednou z posledních akcí tohoto roku pro 
nás bylo rozsvěcování vánočního stromu 
před obecním úřadem. Loni nám tuto radost 
překazil všudypřítomný covid, ale letos jsme 
si všichni užili adventní atmosféry, vystoupení 

všech spolků, dětí a samozřejmě Mikuláše se 
svoji družinou. Za spolek V rytmu života jsme 
s děvčaty nacvičily taneční variaci na známou 
píseň Let it go a Jingle bells. Dle potlesku 
lze soudit, že jsme byly příjemným kořením 
tohoto odpoledne. To vše ještě podtrhla vůně 
zabijačkových specialit, svařáku a sladkých 
dobrot. 

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na po-
slední akci tohoto roku, kterou pořádáme pro 

veřejnost – vánoční cvičení. Dne 27. pro- 
since od 16 hodin se školní tělocvičnou 
převalí vlna cvičebních aktivit všech 
zúčastněných za pokynů lektorek. Těšte se na 
občerstvení a chybět by neměla ani tombola.

Do nového roku vám přejeme především 
zdraví, optimismus a chuť něco pro sebe 
udělat .

Krásný výlet za východem slunce. Pokud se rozhodnete přivítat nový den na horách, tak určitě neváhejte a jeďte na Lysou horu.
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Dění v obci
Dětská diskotéka a Pytlácká noc

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Obec Zlechov – 
Slovácké slavnosti 

vína 2022 
(fotogalerie Flickr)
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Slovácké hody s právem

Hodové dozvuky
Letošní dozvuky proběhly klasicky čtrnáct 
dní po hodovém veselí,  tentokrát na téma 
„Zlechovská olympiáda”. Hodová chasa si 
opět pro hosty dozvuků připravila zábavný 
program. V zahajovací části nazvané Ledově 
ostří se jako krasobruslaři v pantoflích obje-
vili Jakub Lazecký s Víťou Sedlářem. Dalším 
bodem programu byla překážková dráha for-
mou štafety, kde proti sobě soutěžili hodaři 
a hosté. Soutěžilo se dvakrát a vždy zvítězili 
hosté, takže do budoucna je důvod na sobě 
zapracovat a zlepšit se. Na závěr večera při-
jely do Zlechova aquabelky v podobě všech 
kluků z chasy. Jejich vystoupení v dámských 
plavkách mělo veliký úspěch a za velkého 
aplausu ho musely dokonce zopakovat. I ta-
to akce se hodařům velmi vydařila.

Letošní hody byly velmi komplikované, je-
likož se dlouhou dobu nedařilo najít stárky. 
Nakonec tři týdny před hodama celá chasa 
doslova ukecala za stárky Josefa Skřivánka 
a Lucii Červenkovou. Jožkovo rozhodnutí 
bylo velmi odvážné, protože šel na hody po- 
prvé v životě. Všechno nakonec zvládl per- 
fektně a provedl hodovou chasu v počtu  
11 párů zdárně celými hody. Druhý stár-
kovský pár se celkem obnovené chase 
bohužel najít nepodařilo, proto druhé právo 
vynesli podstárci Ondřej Lesa s Terezou 
Výstupovou. Chasa se za letošní společné 
akce celkem stmelila, proto věřím, že do 
dalších let nebude o stárky nouze. Je totiž 
potřeba takovou pěknou tradici udržovat. 
Poděkování za letošní hody patří hlavně 
rodičům stárků a všech krojovaných, kteří 
děti k letošním hodům pěkně nastrojili 
a také hlavnímu sponzorovi hodů Agro 
Zlechov – panu Josefu Hrabcovi.

Obec Zlechov – 
Slovácké hody 
s právem 2022 

(fotogalerie Flickr)
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Zájezd do Rakouska – Gols

Vánoční jarmark v sále OÚ Setkání s důchodci 

Mikulášská nadílka s dopisem 
pro Ježíška

Obec Zlechov –
fotogalerie Flickr https://www.flickr.com/photos/144661968@N07/albums

Vánoční vystoupení dětí v Domově  
pro seniory v Buchlovicích
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Osobnost obce – Marie Mikulová (* 1928)
Tentokrát jsme si v době Adventu povídaly s naší rodačkou a současně i jednou z nejstarších obyvatelek obce. Kdo ve 
Zlechově vyrůstal nebo tu už delší dobu žije, ji zná moc dobře, a ví, že je to neuvěřitelně vstřícná paní a na rozhovor 
s ní jsem se opravdu těšila. Zprvu se sice zdráhala, ale už po pár prvních minutách, kdy jsme seděly v její kuchyni  
u stolu nad horkým čajem, mi začalo být jasné, že papír s připravenými otázkami nebudu muset ani vytahovat.  
S paní Mikulovou jsme se zcela spontánně rozpovídaly o všem a zcela nevědomky mi sama od sebe odpověděla na 
valnou většinu otázek, které jsem si původně připravila.

Moc Vás zdravím, paní Mikulová, můžete mi 
úvodem říct pár vět o sobě?

Narodila jsem se ve Zlechově a rodiče jsem ztratila 
velice brzy. Ve 12 letech jsem přišla o maminku  
a tatínek tragicky zahynul, když mu bylo 47 let. 
Měla jsem dva bratry, kteří pracovali ve Zlíně u Bati,  
kde měli tehdy velmi přísný režim. Jeden ale 
zůstal v Praze a druhý v Olomouci, takže jsem 
tady zase zůstala sama.  Ve škole jsem se dobře 
učila a měla moc hodnou paní učitelku, která mě 
asi litovala, protože mi chyběla maminka, chtěla 
mně pomoct a řekla mně: ,,Uděláš si rozdílové 
zkoušky v Buchlovicích a půjdeš rovnou na druhý 
stupeň měšťanky.’’ To tehdy bylo něco. A tak jsem 
díky paní učitelce získala někoho, kdo mě vedl, 
protože jsem nebyla zvyklá, aby se o mě někdo 
staral. Už jako dítě jsem toužila po poznání, a tak 
jsem měla vždy velmi blízko ke knihám. Mám 
ráda ruční práce a díky již zmíněné paní učitelce 
jsem se stala malířkou ,,Tupeské keramiky’’ a tuto 
krásnou práci dělala až do svých 71 let.

Když si s Vámi člověk povídá, má pocit, že 
všechno je možné a i nejhorší období dokáže 
v životě vždycky překonat. Nikdy jsem Vás 
neslyšela si na něco stěžovat. Čím to, že jste 
pořád tak plná optimismu, jak nabíráte síly 
a u čeho nejvíc odpočíváte?

Ráda jsem pomáhala lidem, když to šlo. Proto 
je člověk na světě, aby pomáhal. Když udělám 
něco dobrého, mám radost. Teď už bohužel toho 
moc nezmůžu, ale pletu ponožky a čepice pro ne- 
donošené děti, tak tím si teď krátím dny. Vždycky  
si v duchu říkám, že nemám právo naříkat.

Máte nějaké životní motto, větu, která Vás 
zaujala a v životě se jí řídíte?

Nebojme se příliš a nebojme se dopředu, ale k to-
mu jsem dospěla, že jsem žila tak dlouho sama. 
Ovdověla jsem brzy a ani už jsem neuvažovala, 
že bych se znovu provdala, možná i kvůli tomu, 
abych u svých dvou synů neztratila autoritu.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Nejdůležitější u lidí je, aby měli víru. Tím ale 
samozřejmě nemyslím, že se musí člověk každý 
den modlit, ale alespoň se řídit Desaterem, to 
je totiž morálka. Desatero všechno přikazuje: 
„Nezabiješ“, „Nepokradeš“ atd., ale čtvrté sli- 
buje, ,,abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na 
zemi“. To je odměna. Já vždycky říkám, že Ježíš 
byl filosof: ,,Pomáhejte si, milujte se.“ Ale asi  
nad vším až moc přemýšlím. 

Celý život jste pracovala v Tupeské kera-
mice, opravdu jste po tolika letech malování 
keramiky nezatoužila dělat něco jiného  
a zkusit jiné zaměstnání?

Dříve práce tolik nebylo a člověk si nemohl  
vybírat. Většinou se pracovalo v Cukrovaru 
ve Starém Městě nebo v Tupeské keramice.  
Já jsem tu práci ale dělala srdcem a ráda.

V roce 2019 se konala v katedrále sv. Václava 
v Olomouci pouť k sv. Janu Sarkandru. 
Při příležitosti této pouti jste byla byla 
vyznamenána a obdržela pamětní list  
a medaili. Cenu jste si nepochybně zaslou-
žila, ale co přesně si za tímto vyznamená-
ním máme představit?

Chodila jsem uklízet do kostela a na dušičkové 
brigády. Ale řadu let jsem vařila a uklízela panu 
faráři Marečkovi. Když si při pádu zlomil nohu 
a po operaci se ocitl v Boršicích, v Domově po- 
kojného stáří, jezdili jsme ho pravidelně navště-
vovat. Vzpomínám si, že jsem mu po telefonu 
chtěla popřát k svátku, protože nám to nějak 
nevyšlo osobně a on mně tehdy řekl: ,,Já jsem 
tě, Marie, poznal podle hlasu”. To jsem ho 
tehdy naposled potěšila, protože na druhý den  
zemřel. Ráda na něho vzpomínám, mám od 
něho na památku i několik věnování.

Vzpomínám si, že jste se řadu let věnovala 
zdobení práva, jak jste se k tomu dostala 
a je něco, co nesmí na zlechovském právu 
chybět, má nějaké povinné prvky?

Ano, ještě společně s paní Herůdkovou, dělaly  
jsme to rády a bavilo nás to. Ona byla švadlena 
takže ovládala jehlu a nit a já jsem dělala mašlič-
ky, které se každý rok dělaly znovu. O povinných 
prvcích se asi hovořit nedá, ale na právech by 
neměla chybět zeleň jako symbol vegetační síly, 
regenerace, růstu, mladosti či svěžesti. Už jsem 
to ale předala jiným, stejně jako zdobení hrobů, 
kterému jsem se také dlouhá léta věnovala.

Zmínila jste lásku ke knihám, máte nějakou 
oblíbenou, ke které se třeba i vracíte?

Knihy mě vždy lákaly a také jsem v nich mnoho 
našla – způsob života, historii. Čtu různé žánry, 
ale nejraději mam pravdivé příběhy. Knih si 
vážím, nejvíc asi Bible. V ní si také zatrhuju, 
mám v ní záložky, fotky a pořád se k ní vracím. 
Lidé podle mě potřebují svůj zákon jak žít, jak  
se chovat, jak si navzájem neubližovat. Dříve 
jsem knihy dostávala, dnes už je ale spíše roz-
dávám a ráda půjčuji druhým.

Blíží se Vánoce, jsou nějaké tradiční věci, které 
v době adventu či vánočních svátků nikdy neo- 
pomenete a s kým budete trávit Štědrý den?

Vánoce jsou pro mě hlavně o narození Pána 
Ježíše. Advent už prožívám málo, ráda si ale  
v rádiu poslechnu koledy. Do kostela na mši už  
si ale netroufám. Na Štědrý den už bych nemu-
sela chodit nikam, zůstala bych klidně doma, ale 
to mě zase můj syn Jarek nenechá (smích).

Marie Mikulová (zcela vpravo) při sázení lípy  
k výročí vzniku republiky v roce 2018. Marie Mikulová – autoportrét

V sobotu 4. května 2019 se konala  
v katedrále sv. Václava v Olomouci pouť  
k sv. Janu Sarkandru. Při této příležitosti 

přijala vyznamenání i Marie Mikulová, a to za 
dlouholetou činnost pro farní společenství. 
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Z historie Dochované výstřižky z novin věnované zlechovskou rodačkou paní Malvínou Klůsovou  
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Společenská kronika

Mikulová Marie     94 let
Dvořáčková Helena 94 let
Demlová Božena  93 let
Rodová Jaroslava 91 let
Žaludová Františka 91 let
Obdržálková Marie 91 let
Mařáková Marie  90 let
Loučková Josefa  90 let
Martinek Antonín 90 let
Jakubík František 89 let
Rosůlek Rostislav 88 let
Hilšerová Anežka  87 let

JUBILEA

od 1. 7. do 31. 12. 2022

Juřenová Anna  87 let
Knapová Františka 87 let
Kutálek Jaroslav  87 let
Rosůlková Olga  87 let
Burýšková Lidmila 86 let
Trávníčková Anna 86 let
Čučová Lidmila  86 let
Ježová Ludmila  86 let
Říha Antonín  86 let
Polášek Vít  86 let
Bilíková Jiřina  86 let
Křemečková Marie 85 let

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

17. 11. 2022       Diamantová svatba  Antonín a Dagmar Říhovi

NAROZENÍ

Balíčková Zora
Vybíral Štěpán
Vávra Martin
Jeřábková Ellen

1. 7. 2022 – 30. 11. 2022

ÚMRTÍ

†1. 7.  – 12. 12. 2022
Körberová Anežka
Bartošík Stanislav     
Vojtěšková Marie
Stašková Jana

Vávrová Františka
Smělíková Marie
Lukůvka Rostislav
Daníčková Anna

Slavík Josef
Kšárová Alena
Vránová Vlasta

O B E C  Z L E C H O V

Slovácká obec
Obec Zlechov

S přáním příjemného prožití vánočních svátků

a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování

za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Ing. Ondřej Machala
starosta

Slovácká obec
Obec Zlechov

S přáním příjemného prožití vánočních svátků

a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování

za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Ing. Ondřej Machala
starosta
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Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke 
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu 
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č. p. 540,  687 10; IČ: 00291609. Registrace: MK ČR E 22413. Periodický tisk územního 
samosprávního celku, periodicita 2–3 × ročně. Počet výtisků: 650 ks. Číslo 2/2022 vyšlo 19. 12. 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 11. 6. 2023. 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

Volba prezidenta  
České republiky

13. a 14. 1. 2023

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Křížovka: Stěžuje si žena přítelkyni: Chtěla jsem po tom mém nějaký 
doplněk k toaletě a on mi... (dokončení v tajence)

Pro chvilku oddechu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Vodorovně:
A – vpřed; dosah
B – telefonovati; část Bratislavy; toto 
C – obrušování zemského povrchu; nerost; cizí plošná míra
D – zvuk střelby; ďábel; křičet
E – amer. telefonní společnost; krátký ochoz s arkádami;  
      neonové nápisy
F – T A J E N K A
G – mužský hlas; básníci; souhlas
H – Kainův bratr; náš básník a dramatik; náš herec
I  – třeba (nář.); vyzařovat; francouzsky bublina
J – ano (špan.); tlak; druh opice
K – odborník v ekologii; ženské jméno

Nápověda: ANOL, AVONA, BULLE, NETT, POLOG, SABS, TINEA

27. a 28. 1. 2023

Ples hodové chasy
4. února 2023

Svisle:
  1 – Květa (sloven.); dotazovat se
  2 – oráním zmenšit; žebřík (ob.)
  3 – ohrada; kožní nemoc; přitakání
  4 – brva; aromatická látka; velká místnost
  5 – elektrárna Temelín (zkr.); směr (sloven.); dozorce v koncentr. 
        táboře
  6 – římsky 501; rozhlasová společnost Salvadoru;  
        území v Jugoslávii
  7 – oznámiti Laponce
  8 – konat; americké jezero; grand prix (zkr.) 
  9 – ovinutí; hudební značka; biograf
10 – zasévat; hovory; dvojník herce při natáčení  
        nebezpečných scén
11 – zkratka televizních novin; anglická řeka; německá řeka
12 – boj; umělé vlákno
13 – český lyžař; ukrajinské ženské jméno

Košt slivovice
termín bude upřesněn Zlechovské koštování

18. 3. 2023

Rodičovský ples
25. února 2023


