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OBČASNÍK OBCE

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

Úřední hodiny:

VI. ZLECHOVSKÉ KOŠTOVÁNÍ ... STR. 25

2. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE

... STR. 24

Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek		

7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:00

Telefon:
Starosta:
Místostarosta:
Úřadovna:

+420 572 597 340
+420 572 597 501
+420 572 597 339

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

PLES HODOVÉ CHASY ... VÍCE NA STR. 26

DĚTSKÝ DEN

... VÍCE NA STR. 23
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v rukou držíte 1. vydání Zlechovského zpravodaje tohoto roku. Někdy říkáme také letní
vydání. Oprávněně, vždyť je léto, se vším, co
k němu patří. Letní teploty však vystoupily
hodně brzy, což pro přírodu není moc dobré.
Pravidelně Vás informuji o životě v obci a aktuálně také o probíhajících stavebních pracích.
Dovolte mi i v tomto vydání malý souhrn. Na
konci prosince minulého roku zastupitelstvo
obce schválilo rozpočet obce Zlechov na rok
2018. V rozpočtu jsou vyčleněny finanční
prostředky na různé investiční akce, na
opravy i na provoz základní školy, mateřské
školy a obecního úřadu. V prvních měsících
tohoto roku jsme začali s přípravami na
schválené akce. Byla podána žádost o dotaci
do Integrovaného regionálního operačního
programu, 72. výzva – Cyklodoprava II,
pod názvem projektu Cyklostezka – silnice
III/05018: Zlechov, průtah, která nám v těchto
dnech již byla schválena. Celkové uznatelné
náklady činí 6 901 962,90 Kč, příspěvek EU
činí 5 866 668,46 Kč, ze státního rozpočtu
345 098,15 Kč a z vlastních zdrojů bude
čerpáno 690 196,29 Kč. Díky této dotaci bude
zřízeno 8 míst stání pro cyklisty a vybudována
cyklostezka v průtahu obce. Dále byla podána
žádost o dotaci na projekt Přeshraniční
spolupráce SR-ČR cyklistická stezka sv. Metoděje mezi obcemi Boršice – Zlechov, více

INFORMACE PRO OBČANY
informací naleznete v samostatném článku.
V červnu byla zastupitelstvem obce vybrána
a schválena realizační firma STAVSPEKTRUM
s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci II. etapy hřbitovní zdi
v celkové částce 1 057 275 Kč vč. DPH, dokončení je naplánováno na konec měsíce
srpna. Dále pokračují práce kabelizace
nízkého a vysokého napětí v průtahu
obce včetně výstavby nového veřejného
osvětlení a pokládka chráničky HDPE. Byla
dokončena projektová příprava III. etapy
kabelizace NN a VN v ulici Za kostelem.
Rád bych touto cestou připomněl všem
zemědělcům a drobným živnostníkům informaci o vyhlášené výzvě z MAS Buchlov
v rámci Programu rozvoje venkova, ze které
lze čerpat finanční příspěvky. Více informací
naleznete na webu masbuchlov.cz. V polovině měsíce března se rozběhly stavební
práce na rekonstrukci silnice III/05018 a okolních objektů. Tyto práce zkomplikovaly
mnoha lidem život a to zejména dočasným
omezením vjezdů do nemovitostí, prašností
a hlukem. Jednotlivé práce jsou postupně
realizovány podle harmonogramu a práce
provádí několik různých investorů, proto
může někdy dojít ke komplikacím. Jak už
tomu bývá u těchto velkých akcí, může dojít
na problémy s technickým řešením některých
záležitostí, vycházejících dle schválené
projektové dokumentace. Snažíme se tyto
problémy řešit individuálně a proto bych
rád touto cestou poděkoval všem občanům

za trpělivost a dále poprosil o respektování
vyznačeného dopravního značení po celou
dobu realizace akce. V letošním roce bychom
rádi zpracovali a podali žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí –
podpora předcházení vzniku komunálního
odpadu, na pořízení domácích kompostérů
pro své občany, kontejnerů na textil a pořízení stěpkovače. Dotace je ve výši až 85 %
způsobilých výdajů. Dalším rozpracovaným
projektem je revitalizace rybníka a výstavba
poldru za areálem kynologického klubu.
Zde se dokončují výpočty transformace
protipovodňové vlny a míra snížení nárazového průtoku vody. Probíhají také předběžné jednání s majiteli dotčených pozemků
o výkupu. Jako každoročně jsme si na
posledním veřejném zasedání zastupitelstva
obce schválili plán akcí, kterým bychom se
v tomto roce rádi řídili.

Rád bych poděkoval všem spoluobčanům,
kteří se aktivně zapojují do společenského
života v obci, dále pak spolkům a všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáhají k rozvoji
obce.
Přeji všem prožití letních dnů ve zdraví a dětem krásné prázdniny plné sluníčka.
Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Předpokládaný harmonogram prací stavby Silnice III/05018
Realizace je rozdělena do několika etap v návaznosti na jednotlivé práce.

Etapa I:
staničení 0,520 – 1,206 km
Bude probíhat za úplné (mimo BUS a IZS)
uzavírky silnice III/05018:
•

proběhne odkop pro konstrukční vrstvy
vozovky (popř. sanace), zřízení uličních
vpustí a dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. živičných
vrstev – investor ŘSZK (Realizace PORR),

•

souběžně bude probíhat realizace dešťové kanalizace a chodníků – investor obec
(Realizace KKS),

•

souběžně bude probíhat realizace kanalizace – investor SVK – levá strana komunikace (Realizace VHS Javorník),

•

souběžně bude probíhat pokládka kabelů – investor E-ON a veř. osvětlení – investor obec,

•

současně bude probíhat na Etapě č. III,
pokládka kabelů – investor E-ON, veř.
osvětlení – investor obec a práce na mostě
05018-1 – investor ŘSZK – jedno pracovní
místo v délce max. 50 m.
Termín realizace : 12. 3. 2018 – 22. 7. 2018

Etapa II:
staničení 0,400 – 0,520 km
Práce budou probíhat za částečné uzavírky
silnice III/05018 (s využitím SSZ):
•

proběhne odkop pro konstrukční vrstvy
vozovky (popř. sanace), zřízení uličních
vpustí a dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. živičných
vrstev – investor ŘSZK (Realizace PORR),

•

souběžně bude probíhat realizace dešťové kanalizace a chodníků – investor obec
(Realizace KKS),

•

souběžně bude probíhat pokládka kabelů – investor E-ON a veř. osvětlení – investor obec.
Termín realizace : 23. 7. 2018 – 26. 8. 2018
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Etapa III:
staničení 0,000 – 0,400 km
Probíhat bude za částečné (s využitím SSZ),
nebo úplné (mimo BUS a IZS) uzavírky silnice
III/05018:
•

proběhne odkop pro konstrukční vrstvy
vozovky (popř. sanace), zřízení uličních
vpustí a dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. živičných
vrstev – investor ŘSZK (Realizace PORR),

•

souběžně bude probíhat realizace dešťové kanalizace a chodníků – investor obec
(Realizace KKS),

•

současně na Etapě č. I budou dokončovací
práce na chodnících pro obec (Realizace
KKS) – jedno pracovní místo v délce max.
50 m.
Termín realizace : 27. 8. 2018 – 31. 10. 2018

Předpokládaný harmonogram prací kabelizace VN a NN v obci Zlechov
Datum

Požadovaný úsek k vypnutí

Prováděné práce

7. 5. –21. 5.

bez vypnutí od č. p. 127 po č. p. 45 a 15

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

22. 5. –1. 6.

bez vypnutí od č. p. 282 po č. p. 225

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

1. 6. –18. 6.

bez vypnutí od č. p.114 po č. p. 540 OÚ

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

19. 6. –31. 6.

bez vypnutí od č. p. 225 po č. p. 403

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

1. 7. –16. 7.

bez vypnutí od č. p. 27 po č. p. 19

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

1. 7. –16. 7.

vypínání na stavbu sloupů b. č. 214 a 126 a pokládku TS

16. 7. –31. 7.

bez vypnutí od OÚ po č. p. 106

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

31. 7. –14. 8.

bez vypnutí od č. p. 106 po TS

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

15. 8. –25. 8.

bez vypnutí od TS po č. p. 403 a TS – č. p. 19

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

26. 8. –4. 9.

bez vypnutí od č. p. 18 po č. p. 15

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

5. 9. –20. 9.

bez vypnutí od č. p. 15 po č. p. 229 a od č. p. 46 po č. p. 6

zemní práce, pokládka kabelů, zapojování skříní

25. 9.

uvedení do provozu TS

26. 9.

přepojení venkovního vedení na kabelové

26. 9. –10. 10.

bez vypnutí

demontáže venk. vedení

Poznámka: Všechny harmonogramy jsou pouze orientační, přesné termíny jsou dle skutečného stavu na stavbě.
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Výsledky projednávání zasedání zastupitelstva obce Zlechov
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.

22. zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov ze dne 13. 12. 2017

•

•

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
•

pana Jiřího Vysloužila a pana Ivana Vojtěška ověřovateli 22. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, paní Lenku
Andrýskovou zapisovatelkou 22. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:
•

hospodaření obce Zlechov k 30. 9. 2017
včetně Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2017,

•

hospodaření ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková organizace k 30. 9. 2017,

•

předložený plán akcí na rok 2018.

•

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
•

program 22. zasedání ZO Zlechov,

•

předložený plán inventur na rok 2017,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL
457/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2018 v celkové
částce 12 000,- Kč pro SK Zlechov, oddíl
stolního tenisu, Zlechov 118, 687 10 Zlechov a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
458/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2018 v celkové částce
3 000,- Kč panu MF a pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
474/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2018 v celkové částce
3 000,- Kč paní AV a pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
476/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2018 v celkové částce
7 500,- Kč Asociaci turistických oddílů
mládeže Kamzík, Boršice 190, Boršice
687 09 a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 477/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce
5 000,- Kč ZO Chovatelů poštovních
holubů, Zlechov a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 479/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce 80
000,- Kč pro SK Zlechov z.s., Zlechov 118,
IČ: 48505544, 687 10 Zlechov a pověřuje
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Doporučení ZO o zrušení provozu
autobusu v majetku SK Zlechov,
přesunutí projednání žádosti č.j. OUZL
482/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2018 z důvodu
nedostatečných podkladů k projednání
do příštího zasedání zastupitelstva.
přesunutí projednání žádosti č.j. OUZL
482/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2018 z důvodu
nedostatečných podkladů k projednání
do příštího zasedání zastupitelstva,
v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 483/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce 40
000,- Kč Moravskoslezský kynologický
svaz, z. s., ZO Zlechov kynologický klub,
IČ: 61703346 a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 484/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce
30 000,- Kč Mysliveckému spolku Vlčí důl,
IČ: 45659486, Zlechov 19, 687 10 Zlechov a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 485/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce
60 000,- Kč Římskokatolické farnosti
Zlechov, IČ: 44018762, Zlechov 120,
687 10 Zlechov a pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 488/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2018 v celkové částce
12 000,- Kč Českému zahrádkářskému
svazu ZO Zlechov, IČ: 67011446, Zlechov
687 10 Zlechov a pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy,

•

vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 30 000 Kč na proplacení
vystavených faktur na akci Folklorní den
s hodovou chasou Zlechov 2018,

•

poskytnutí finančního daru ve výši 2000,Kč z rozpočtu obce Zlechov na rok 2018
pro Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace UH, Palackého náměstí 293,
686 01 Uherské Hradiště, IČO: 708 20287,
na činnost pro rok 2018 a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy,

•

finanční neinvestiční příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Zlechov, pří-

spěvkovou organizaci na rok 2018 ve výši
1 560 000,- Kč,
•

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017,

•

rozpočet obce Zlechov na rok 2018 jako
schodkový. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění – paragrafy s rozdělením na druhové třídy rozpočtové,

•

rozpočet ZŠ a MŠ Zlechov na rok 2018 jako
vyrovnaný dle tabulky Návrh rozpočtu ZŠ
a MŠ Zlechov, příspěvková organizace na
rok 2018,

•

střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Zlechov, příspěvková organizace na rok
2019–2020,

•

podle § 84 odst. 2, písmena t) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích zásady pro poskytování cestovních náhrad starostovi obce a členům
zastupitelstva,

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Lesy České republiky, s. p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO:
42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupený
Ing. Danielem Szórádem, Ph. D., generálním ředitelem, na umístění stavby
„Veřejné osvětlení Zlechov, II. etapa,
Buchlovská“ na pozemku p.č. 2707/2
v k. ú. Zlechov. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 10 000,- Kč bez DPH (deset-tisíckorun českých). Zastupitelstvo obce
Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy,

•

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s Farností
Zlechov, se sídlem Zlechov 120, 687 10
Zlechov, zastoupený administrátorem
Mgr. Rudolfem Chmelařem na umístění
stavby „Veřejné osvětlení Zlechov, II. etapa, Buchlovská“ na pozemku p. č. 2696/2
v k. ú. Zlechov. Na služebném pozemku
bude umístěn kabel NN pro zřízení VO
v délce 30 m, ochranná trubka HDPE
v celkové délce 30 m a 1 ks sloupu
VO. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši
2000,- Kč (dva-tisíce-korun-českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy,

•

uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-1030040262/001 mezi
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou,
starostou (povinný) a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného
břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona osobní služebnosti energetického
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vedení dle tohoto zákona. Obsah
věcného břemene je zřízení kabelového
vedení NN na pozemku p. č. 2688/8 a p. č.
1480/3 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, ve
vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 5600,- Kč (pět-tisíc-šestset-korun-českých). Zastupitelstvo obce
Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy,
•

revokování usnesení č. 354 z 21. zasedání
zastupitelstva obce Zlechov, které se
konalo dne 27. září 2017,

•

uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene č.: OT-1030037119/001
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, zastoupenou Ing. Ondřejem
Machalou, starostou (budoucí povinný)
a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ: 280 85 400 (budoucí 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. 2763/2, 1523/9,
1523/14, v k.ú. Zlechov, obec Zlechov,
ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 2400,- Kč (dva-tisícečtyři-sta korun českých). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy,

•

•

•

firmu INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688,
686 01 Uherské Hradiště ke zpracování
znění výzvy k podání nabídek a zadávací
dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Zlechov VO II. etapa,
Buchlovská“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.

•

•

Zastupitelstvo obce Zlechov jmenuje:
•

členy hodnotící komise veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Zlechov VO II.
etapa, Buchlovská“: Ing. Ondřej Machala,
starosta, Ing. Stanislav Tománek,
místostarosta, Ing. Ivan Vojtěšek,
člen zastupitelstva, Jiří Vysloužil, člen
zastupitelstva, Eva Knotová, Investa
UH a pověřuje starostu podepsáním
Rozhodnutí o jmenování hodnotící komise.

23. zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov ze dne 8. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:

uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (propachtovatel)
a ZEAS Nedakonice a.s., Nedakonice
152, 687 38 Nedakonice, IČ: 25308254
(Pachtýř) na pozemky parc. č. 2180/1,
2180/3, 2187, 2679/3, 2680, 2681/1,
vše orná půda a v k. ú. Zlechov, celková
výměra činí 5638 m2 (0,5638 ha). Pacht se
sjednává na výši 1 763,- Kč (tisíc-sedmsetšedesát-tři-korun českých) za rok. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

•

žádost č.j. OUZL71/2018 o odkoupení
části pozemku p. č. 127/1 v k. ú. Zlechov,

•

upravené znění rozpočtového opatření
č. 1/2018.

oslovit následující firmy k podání cenové nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Zlechov VO II. etapa,
Buchlovská“: Elektronet s. r. o., Zlechov

•

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje:

uzavření kupní smlouvu mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupená starostou Ing.
Ondřejem Machalou (budoucí kupující)
a SJM JP a AP, panem RD a panem RZ
(budoucí prodávající). Předmětem budoucí koupě je pozemek p. č. 3/5, neplodná půda, v obci a k. ú. Zlechov o celkové výměře 342 m2. Cena se sjednává
ve výši 4 Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy,

Zastupitelstvo obce Zlechov navrhuje:
•

160, 687 10 Zlechov, IČO: 26958619
DIČ: CZ26958619, PERFECT, spol. s r. o.,
Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice, IČO:
188 26 873, DIČ CZ18826873, MOEL s.r.o.,
Šumice 511, 687 31 Šumice, IČO: 46343130,
DIČ: CZ46343130, M Plus elektro s. r. o.,
Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice, IČO:
28330081, DIČ: CZ28330081.

•

•

pana Petra Výstupa a pana Petra Valentu
ověřovateli 23. zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov, paní Lenku Andrýskovou
zapisovatelkou 23. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:
•

hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok k 31.12. 2017.

Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje:

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
•

program 23. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov,

•

zprávu č. 393/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za
rok 2017,

•

závěrečnou inventarizační zprávu o majetku obce za rok 2017,

•

závěrečný účet Obce Zlechov za rok 2017
včetně výsledku přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,

•

účetní závěrku Obce Zlechov sestavenou
k 31.12.2017 v plném jejím rozsahu, neboť

•

zjistila, že schvalovaná účetní závěrka
poskytuje v rozsahu požadavků dle
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce,
účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková organizace za rok 2017,
rozdělení hospodářského výsledku za rok
2017 do rezervního fondu a to v celé výši
tj. 2 097,49 Kč,
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330043783 mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (povinný)
a společností E.ON Distribuce, a. s. se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení
a vymezení věcného břemene podle
§ 25 odst. 4 energetického zákona osobní
služebnosti energetického vedení dle
tohoto zákona. Obsah věcného břemene je
zřízení kabelového vedení NN na pozemku
p. č. 1725/4, p. č. 1725/9 a p. č. 2684/2
v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví
obce Zlechov. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši 1400,- Kč (jeden-tisíc-čtyři-sta-korunčeských). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje místostarostu podpisem smlouvy,
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-1040010382/026
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou
(povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 280 85 400 (oprávněný).
Předmětem smlouvy je zří-zení a vymezení
věcného břemene podle § 25 odst. 4
energetického zákona osobní služebnosti
energetického vedení dle tohoto zákona.
Obsah věcného břemene je zřízení
kabelového vedení VN a NN na pozemku
p. č. 109/1, p. č. st. 173, p. č. 2693/8, p.
č. 2693/10, p. č. 2697/1, p. č. 2707/3,
p. č. 3386 a st. 449 v k. ú. Zlechov, obec
Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
229600,- Kč (dvě-stě-dvacet-devět-tisícšestset-korun-českých). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy,
uzavření smlouvy budoucí o zřízení
služebnosti č.: 16010-045428 mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ:
00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem
Machalou, starostou (povinný) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha
3, Žižkov, 130 00, IČ: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zastoupená na základě
plné moci JK (oprávněný). Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného.
Obsah věcného břemene je zřízení
kabelového vedení p.č. 2696/1 a p. č.
109/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve
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vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 2600,- Kč (dva-tisícešest-set-korun-českých). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy,
•

•

•

Veškeré náklady vzniklé při převodu
hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce k vyjednání kupní
ceny a k podpisu kupní smlouvy,
•

uzavření Dodatku pro rok 2018 ke
smlouvě o svozu a uložení komunálního
a ostatního odpadu na skládku mezi
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou
(povinný) a společností RUMPOLD UHB,
s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský
Brod, IČ: 60704756, zastoupená Ing. MŽ,
jednatelem (oprávněný). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy,
průběh a výsledek výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací u veřejné zakázky „VO Zlechov, II. etapa,
Buchlovská“ a uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687
10 Zlechov, IČ: 00291609, zastoupená
starostou Ing. Ondřejem Machalou
a uchazečem s nejnižší nabídkovou
cenou 3 077 419,- Kč včetně DPH se
společností Elektronet s.r.o., Zlechov
160, 687 10 Zlechov, IČ 26958619,
zastoupenou OL, jednatelem společnosti. Zastupitelstvo obce Zlechov
pověřuje místostarostu k podpisu výše
uvedené smlouvy,
finanční příspěvek organizaci Český svaz
včelařů, z. s., základní organizace Buchlovice ve výši 3 000,- Kč a pověřuje místostarostu podpisem darovací smlouvy.

•

finanční příspěvek organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Uherské Hradiště, IČ 71208232 ve
výši 3 000,- Kč a pověřuje místostarostu
podpisem darovací smlouvy,

•

rozpočtové opatření č.1 pro rok 2018,

•

nákup pozemků parcela číslo 2333/7
(ostatní plocha) o výměře 17 m2,
parcela číslo 2333/8 (ostatní plocha)
o výměře 57 m2, parcela číslo 2333/9
(orná půda) o výměře 2 m2 a parcela
číslo 2333/6 (ostatní plocha) o výměře
7 m2 zapsaných na LV 1079 (k. ú. Zlechov,
obec Zlechov) ve vlastnictví pana MM,
Velehrad za kupní cenu, která bude
stanovena dohodou mezi prodávajícím
a kupujícím. Veškeré náklady vzniklé při
převodu hradí kupující. Zastupitelstvo
pověřuje místostarostu obce k vyjednání
kupní ceny a k podpisu kupní smlouvy,

•
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nákup pozemků parcela číslo 2339/4
(ostatní plocha) o výměře 18 m2, parcela
číslo 2339/5 (ostatní plocha) o výměře
33 m2 a parcela číslo 2339/6 (ostatní
plocha) o výměře 62 m2 zapsaných na
LV 1681 (k. ú. Zlechov, obec Zlechov)
ve vlastnictví SJM Ing. LB a JB, Zlechov
za kupní cenu, která bude stanovena
dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

nákup pozemků parcela číslo 2327/14
(ostatní plocha) o výměře 18 m2, parcela
číslo 2327/13 (ostatní plocha) o výměře
7 m2, parcela číslo 2327/15 (ostatní
plocha) o výměře 63 m2, parcela číslo
2327/12 (orná půda) o výměře 221 m2
a pozemku parcely číslo 2327/16 (ostatní
plocha) o výměře 18 m2 zapsaných na
LV 604 (k. ú. Zlechov, obec Zlechov) ve
vlastnictví paní AB Mařatice – Uherské
Hradiště a paní JB Staré Město za kupní
cenu, která bude stanovena dohodou
mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré
náklady vzniklé při převodu hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce k vyjednání kupní ceny
a k podpisu kupní smlouvy.

24. zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov ze dne 7. 6. 2018

starostou Ing. Ondřejem Machalou
a uchazečem s nejnižší nabídkovou
cenou 22 990,- Kč včetně DPH se
společností INVESTA UH, s. r. o., 686 01
Uherské Hradiště, Dlouhá 688. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu k podpisu výše uvedené
smlouvy,
•

finanční příspěvek organizaci Svaz
tělesně postižených v ČR, z. s., místní
organizace Velehrad, IČ: 71190473
ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy,

•

finanční příspěvek spolku Milovníci
vína a žen z. s., IČ: 0709896 ve výši
12 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy,

•

finanční příspěvek Oblastní charitě
Uherské Hradiště, Velehradská třída 247,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886
ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy,

•

finanční příspěvek pro Domov pro seniory Buchlovice U Domova 470, 687 08
Buchlovice, IČ: 00092096, a to ve výši
8 000 Kč a pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
•

paní Ivanu Mikulovou a pana Ivana
Vojtěška ověřovateli 24. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, paní Naděždu
Náplavovou zapisovatelkou 24. zasedání
Zastupitelstva obce Zlechov.

Usnesení č. 430:
•

Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330041593/002 mezi
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou
(povinný) a společností E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
(oprávněný). Předmětem smlouvy je
zřízení a vymezení věcného břemene
podle § 25 odst. 4 energetického zákona
osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného
břemene je zřízení kabelového vedení
VN a NN na pozemku p. č. 1370/2,
p. č. 1370/10, p. č. 1370/16, p. č. 1370/17,
p. č. 1370/21, p. č. 1370/22, p. č. 1515/7,
p. č. 2684/4, p. č. 2684/5, p. č. 2684/8,
p. č. 2684/16, p. č. 2684/18, p. č.2684/19,
p. č. 2689/1, p. č. 2701, p. č. 3107
a p. č. 3108 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov,
ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 355 400,- Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•

Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330044632/001 mezi
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou
(povinný) a společností E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400
(oprávněný). Předmětem smlouvy je
zřízení a vymezení věcného břemene
podle § 25 odst. 4 energetického zákona
osobní
služebnosti
energetického

Zastupitelstvo obce Zlechov bere schválilo:
•

program 24. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov,

•

v souladu s Obecným nařízením EU
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, jakožto přímo účinného předpisu
EU, a podle zákona o zpracování
osobních údajů předložený návrh
Směrnice pro nakládání s osobními
údaji,

  • průběh a výsledek výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací u veřejné
zakázky „Regenerace pohřebiště II. etapa, zadní zeď“ a uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687
10 Zlechov, IČ: 00291609, zastoupená
starostou Ing. Ondřejem Machalou
a uchazečem s nejnižší nabídkovou
cenou 1 057 275,- Kč včetně DPH se
společností STAVSPEKTRUM s. r. o.,
Sokolovská 758, 686 01 Uherské
Hradiště, zastoupené Ing. Jaroslavem
Martinákem, jednatelem společnosti.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu k podpisu výše uvedené
smlouvy,
  • průběh a výsledek výběrového řízení
na zajištění TDS u veřejné zakázky
„Regenerace pohřebiště II. etapa, zadní
zeď“ a uzavření smlouvy o výkonu TDS
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687
10 Zlechov, IČ: 00291609, zastoupená
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vedení dle tohoto zákona. Obsah
věcného břemene je zřízení kabelového
vedení NN na pozemku p. č. 2688/8,
p. č. 1480/3, p. č.1501/7 a p. č. 1492/4
v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 5 600,- Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

4. 1. 1996 na objekt č. p. 96 dohodou
k datu 30. 6. 2018.
•

Projednalo a v souladu s ust. §6 odst.
5 písmeno b), §47 odst. 5 a §55 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v aktuálním znění a ustanovení
§35 a §84 odst. 2) písmeno y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění schvaluje Zprávu
č. 1 o uplatňování územního plánu
Zlechov v období 1/2013 – 2/2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu.

•

Vyhlášení záměru na prodej pozemku
p. č. 2684/25 ve vlastnictví obce Zlechov.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu vyvěšením záměru.

•

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (Kupující) a panem Rostislavem Lukůvkou, Zlechov
166, 687 10 Zlechov (prodávající).
Předmětem kupní smlouvy je koupě
pozemku p. č. 567/4 (orná půda) o výměře 271 m2. Kupní cena je stanovena
dohodou mezi kupujícím a prodávajícím
v celkové výši 4 500,- Kč. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018.

•

Na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
pro volební období 2018–2022, celkový
počet členů Zastupitelstva obce Zlechov
na 9.

Smlouvu o zápůjčce „lidového kroje“
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou (Půjčitel) a Vypůjčitelem.

•

Žádost č. j. OUZL 229/2018 ze dne
24. 5. 2018 o ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor, uzavřenou dne

•

•

•

•

Souhlasí s kontaktováním nadace Obědy
pro děti a s přijetím finančního daru pro
ZŠ a MŠ Zlechov. Dar je určen výhradně
k účelu uhrazení stravného ve školní
jídelně pro celkem 2 žáky ze sociálně
slabé rodiny, ve školním roce 2018/2019.
Výjimku 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 2018/2019.
Zahájení výběrového řízení na projektanta pro zpracování PD akce „Rekonstrukce MK ulice Školní“.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:
•

informaci o účetní závěrce Svazku obcí
Čistý Zlechovský potok včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2017
sestavenou k 31. 12. 2017 v plném jejím
rozsahu včetně inventarizační zprávy za
rok 2017,

•

informaci o závěrečném účtu Svazku
obcí Čistý Zlechovský potok za rok
2017 včetně Zprávy č. 426/2017/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017.

Plán akcí na rok 2018
•

Dokončení PD cyklostezky Boršice –
Zlechov – podání žádosti o dotaci

•

Dokončení PD Revitalizace rybníku
a okolí – podání žádosti o dotaci

•

Realizace parku „U Terasářství“

•

Dokončení realizace Průtah silnice
III/05018, objekty obce

•

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

•

Realizace Rekonstrukce a nástavba
kabin SK Zlechov

•

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

•

Dokončení PD „Rekonstrukce ulice
Řadovky”

Podané projekty na akce realizované
v roce 2018 za podpory dotačních titulů
č.

Projekt

a nástavba kabin
1. Rekonstrukce
SK Zlechov
– Silnice III/05018:
2. Cyklostezka
Zlechov
stezka sv. Meto3. Cyklistická
děje Boršice – Zlechov
v přírodním stylu – MŠ
4. Zahrada
Zlechov
podél silnice III/05018
5. Chodník
ve Zlechově
kole podél Silnice III/05018
6. Na
ve Zlechově (SO 105)
kole podél Silnice III/05018
7. Na
ve Zlechově (SO 104)
hřbitovní zdi
8. Rekonstrukce
II. etapa
knihovny – Rozší9. Modernizace
ření nabídky služeb v oblasti IT
Celkem

 Schválené projekty
 Neschválené projekty
 Nevyhodnocené projekty

Zdroj financování

Výše
dotace

Dotační
částka (Kč)

Požadovaná
částka (Kč)

Vlastní
zdroje (Kč)

Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy
Integrovaného regionálního operačního
programu, 72. výzva - Cyklodoprava II
Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika

60 %

3 528 516,00

5 880 861,00

2 352 345,00

85 %

6 211 766,61

6 901 962,00

690 195,39




85 %

8 657 632,50

10 185 450,00

1 527 817,50



Operační program životní prostředí

85 %

499 981,00

588 213,00

88 232,00



Státní fond dopravní infrastruktury

85 %

4 419 466,00

5 199 372,00

779 906,00



Státní fond dopravní infrastruktury

85 %

2 011 340,00

2 366 283,00

354 943,00



Státní fond dopravní infrastruktury

85 %

1 818 813,00

2 139 781,00

320 968,00



Ministerstvo zemědělství

70 %

699 259,00

998 942,00

299 683,00

Ministerstvo kultury VISK 3

50 %

11 000,00

23 000,00

12 000,00




77 %

19 200 141,61

24 098 414,00

4 898 272,39

10 450 541,61
3 830 153,00
4 919 447,00

13 804 765,00
4 506 064,00
5 787 585,00

3 354 223,39
675 911,00
868 138,00

Stav
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Zůstatky bankovních účtů k 30. 5. 2018
Číslo účtu

Název účtu

Konečný zůstatek

Komerční banka – běžný účet

11 839 655,57 Kč

5614370607/0100

Komerční banka – termínované vklady

30 000 000,00 Kč

94-1310721/0710

Česká národní banka – dotační účet

195 248,34 Kč

2270072329/0800

Česká spořitelna – běžný účet

678 500,00 Kč

3121721/0100

332424459/0800
43-9680220277/0100

Žádáme občany, kteří zamýšlejí prodej pozemků, aby neprodávali své pozemky obchodníkům a překupníkům, od kterých jsou velmi
často zasílány různé nabídky za nevýhodné
ceny. Obraťte se, prosím, s prodejem pozemků
přednostně na obec, zároveň prosíme zájemce o prodej pozemků, aby sami oslovili starostu obce.
V případě projevení většího zájmu vytvoříme
pořadník na odkup pozemků. Postupně
v souvislosti s obecním rozpočtem a průběžným uvolňováním finančních prostředků
dojde k výkupu pozemků. Děkujeme za pochopení.

GDPR – obecné nařízení
o ochraně osobních
údajů
GDPR představuje nový právní rámec ochrany
osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně
osobních údajů.

Volby do zastupitelstev
obcí se v České republice
uskuteční v pátek 5. října
a v sobotu 6. října 2018.

13 736 637,00 Kč

Česká spořitelna – úvěrový účet
Komerční banka – depozitní účet (VB)

Výkup pozemků

Volby do zastupitelstev
obcí v ČR 2018

5 323,98 Kč

Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Dne 30. 4. 2018 proběhl sběr nebezpečného odpadu od občanů obce Zlechov. Svoz provedla
firma Sběrné suroviny a finančně sběr zajistila obec Zlechov. Byly vytříděny následující odpady:
Kód odpadu

Název nebezpečného odpadu

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla

160107

Olejové filtry

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Množství (kg)
1 070
3
77

130208

Jiné motorové a mazací oleje

200119

Pesticidy

168

170301

Asfaltové směsi, dehet

170605

Azbest

480

160103

Pneumatiky

360

200307

Objemný odpad

20
50

35

Dále byl proveden také sběr velkoobjemového odpadu, který zabezpečila firma Rumpold.
Kód odpadu
200307

Název velkoobjemového odpadu

Množství (kg)

Objemný odpad

Úpravy provedené na obecním hřbitově

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají
data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické
pokuty za porušování pravidel a nařizuje
některým správcům nebo zpracovatelům
osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní
funkci – pověřence pro ochranu osobních
údajů. Pověřenkyní pro obec Zlechov a Základní a Mateřskou školu Zlechov je paní
Bc. Jarmila Sládková, na kterou se můžete
obrátit s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které
se týkají přímo Vašich osobních údajů
používaných v rámci některé agendy v obci.
Více informací naleznete na stránkách obce
Zlechov (odkaz Ochrana osobních údajů),
kde jsou také kontaktní údaje na pověřenkyni.

Nově provedená výsadba na hřbitově.

1 035
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Park u Terasářství

silnice III/42821

socha Panny Marie
stávající chodník

11
louka

9

parkové
osvětlení

parkový
trávník

stávající živý plot

reflektor

louka

12

kamenné
nášlapy
suchá kamenná
zídka

mlatový chodník
s dubovými prahy

rodinný dům

komunikace
zatravňovací
dlažba
rodinný dům

zděný
plot

zatravňovací
dlažba
nízký plůtek s lany

garáž

zděný
plot

trampolíny

5

6

2
8

7

dřevěná zástěna
kolem kontejnerů

1

13

9

Legenda:

1
2
3
4
5
6

14

zatravňovací
dlažba

nízký plůtek s lany

16
15

4

rodinný dům

3

10

12
14

kolotoč

tunel

7
8
9

svahová skluzavka a přitahovadllo

10 lavička bez opěradla

naučná tabule pexeso
naučná tabule piškvorky

zvonička
špalkové schodiště
lavička s opěradlem

11
12
13
14

oblouková lavička
odpadkový koš

15 pumpa
16 pergola

dřevěná zástěna
plůtek

Paměti v krajině
V rámci Mikroregionu Buchlov se připravují
naučné stezky jednotlivých obcí, tento
projekt byl pracovně nazván jako „Paměti
v krajině“. Každá obec, která má o tento
projekt zájem si připravuje své vlastní stezky,

které by mohly být propojeny tak, aby na
sebe navazovaly. Na určitých místech bude
vytvořeno odpočinkové místo, které se bude
skládat z jednotlivých prvků – jednoduché
posezení, odpadkový koš, naučný panel

a rozcestník. Každá zastávka v naučné stezce
bude obsahovat naučný panel s historickými
informacemi o daném místě. Předběžně byly
vytipovány následující lokality s krátkým popisem.

Naučná stezka Zlechov č. 1 „Paměť v krajině“

Naučná stezka Zlechov č. 2 „Paměť v krajině“

1.

Zlechov střed obce – historie obce, katastr, kaple, Jan Nepomucký
Zlechov – Základní škola – historie, proměny, Bartoloměj
Beneš

1.

Zlechov střed obce – historie obce, katastr, kaple, Jan Nepomucký

2.

Zlechov – Lokalita „Padělky“ – neolitické sídliště, sídliště
z pozdní doby doby římské, vykopávky prof. Hrubý

3.

Zlechov – Lokalita „Žleby“ – historie vinohradnictví v obci,
vinné tratě, mapy tratí

3.

Zlechov - Lokalita „Vlčí důl“ – historie,
myslivost, fauna, flora

4.

Zlechov – rozcestí u Tupes – KP Lípa malolistná, kříž z roku
1907, keramika

4.

Zlechov – Smirčí kříž – historie,
replika kříže, pověst

5.

Zlechov – Boží muka – historie, nejstarší kult. památka, pověst,
barokní sklepy

2.

Délka trasy cca 3 km, návaznost na ostatní trasy.
V současnosti hledá mikroregion Buchlov
vhodný dotační titul, ze kterého by se čerpaly
prostředky na vybudování.

Délka trasy cca 4 km, návaznost na ostatní trasy.
O stezky projevily zájem např. obec Buchlovice, Tupesy, Břestek, Velehrad, Boršice
a další, dojde tak i ke zvýšení atraktivnosti

těchto obcí. Více informací naleznete v příštím
čísle zpravodaje.
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Zahrada MŠ v přírodním stylu
V zimních měsících jsme začali připravovat
projektovou dokumentaci a podali žádost
o dotaci na projekt „Zahrada v přírodním
stylu – MŠ Zlechov“. Rádi bychom vybudovali
zahradu a hřiště v přírodním stylu v objektu
mateřské školy. Veškeré úpravy zahrady
vychází z přírodního stylu. Navržené prvky
budou ze dřeva nebo kamene. Prvky přírodní
zahrady, které tvoří značnou část z dětských
atrakcí, jsou uceleně poskládány tak, aby
vzbuzovaly dojem přirozeného prostředí.
Cílem je vybudovat venkovní učebnu –
veverčí chaloupku, která bude ze dřeva, bude

sloužit k zahradním besídkám, pro pobyt
na zahradě v nepříznivém počasí, letním
žáru slunce nebo jako venkovní učebna.
Dále bude vytvořena stezka z dubových
kůlů. Tuto stezku bude možné využívat
nejen pro přelézání, ale i jako samostatné
posezení. Další atrakcí bude opičí dráha, opět
osazená z různě dlouhých dřevěných kůlů
ve tvaru hada. Nebude chybět ani bylinková
zahrádka, která bude sloužit k osázení záhonů
aromatickými a tvarově zajímavými rostlinami
s jejich označením. Vznikne jakýsi studijní
záhon, naučná zahrádka. Vytvoříme zde také

tzv. hravé oplocení s výukovými tabulemi.
Jedná se o oplocení té části pozemku, která
je v současnosti otevřená vůči příjezdové
cestě. Oplocení bude z drátěných panelů
s 3D prolisem v různých barvách. Plot bude
obsahovat interaktivní panely sloužící jako
tabule a učební pomůcky. Celkové náklady
na tuto akci činí 588 213,- Kč, v případě
úspěšného získání dotace z rozpočtu obce
zaplatíme 88 232,- Kč. Výše dotace je ve výši
85% tj. 499 981,- Kč.

5

3

1

4

6
2

Legenda:

1
2

veverčí chaloupka –venkovní učebna
venkovní posezení – stezka

3
4

opičí dráha
bylinná zahrádka

5
6

hravé oplocení – výukové panely
divočina

Přeshraniční spolupráce SR-ČR cyklistická stezka sv. Metoděje
Jak jsme již zmiňovali v minulých číslech, naše obec
se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce
s obcí Boršice a Slovenskou obcí Opatovce. Jde
o projekt zpřístupnění kulturních a historických
památek prostřednictvím vybudování cyklostezek
a jejich napojení na již stávající síť včetně
zhotovení doprovodných prvků vyzdvihující odkaz sv. Metoděje a jeho žáků pro dnešní dobu.
Cílem tohoto projektu, který má název „Na kole
za historií Velké Moravy“ je vybudování cyklostezky mezi obcemi Boršice a Zlechov a jeho
propojení. Projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí zpracoval projektant Ing. Josef
Pavliš ze Starého Města. Dne 6. 4. 2018 jsme po
náročném zpracování žádosti a jejich příloh
úspěšně podali žádost o dotaci a nyní čekáme
a doufáme v jeho úspěšné vyhodnocení.
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Historie obce – informační panel
Zajímá Vás historie naší obce? Pokud ano,
připravujeme informační panel, který bude
umístěn před budovou obecního úřadu.
Obsahem panelu bude unikátní originální
mapa v původním měřítku, tzv. povinného

císařského otisku z roku 1835, která vychází
z originální mapy zaměřené v roce 1825.
Naleznete zde několik mapových podkladů
jako je indikační skice, originální mapa,
císařské otisky či polní náčrty. Dále zde bude

popsán vznik a popis hranic. Panel bude
oboustranný, na druhé straně naleznete
informace o pečeti obce Zlechov, listiny revize
hranic velehradského panství. Časová osa
bude znázorňovat důležité milníky v obci.

Rekonstrukce počítačové sítě v budově obecního úřadu
V tomto roce byla provedena kompletní
rekonstrukce počítačové a telefonní sítě
v budově obecního úřadu. Již v roce 2017
jsme začali s modernizací, kdy jsme zakoupili
multifunkční kopírovací stroj značky MINOLTA
BizHub C258, dále byl pořízen zálohovací
disk MYCLOUD EX2 Ultra, který je určen
především na ukládání archivních fotografií
a dokumentů, které průběžně digitalizujeme.
V měsíci únoru proběhla kompletní montáž
strukturované kabeláže po celé budově

obecního úřadu. Bylo vytvořeno veřejné
bezdrátové pokrytí signálem WIFI v budově
a jejím okolí, které slouží pro všechny občany.
Přístupy do veřejného internetu jsou k dispozici na nástěnkách obecního úřadu. V rámci
této modernizace jsme zabezpečili všechny
počítače proti nebezpečným útokům a zabezpečili zálohu všech dat, se kterými
pracujeme. Připravili jsme se tak předem na
nařízení Evropské unie, která vydala nové
nařízení na ochranu osobních dat.
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Revize katastrálního území Zlechov
V minulých týdnech jste byli informování
o probíhající revizi katastru obce Zlechov.
Cílem revize je prověření souladu údajů
katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu a v případě nalezení nesouladu
jeho odstranění. Tímto bych chtěl všechny
vlastníky nemovitostí, u kterých bude zjištěn
nesoulad mezi skutečností a zápisem v katastru nemovitostí požádat o součinnost při
revizi katastrálního území Zlechov.

VÝZVA
Obecní úřad prosí
občany o pomoc a uvítá
jakékoliv staré fotografie
nebo videozáznamy či
historické nářadí a věci,
které by mohly sloužit
k archivaci.

Úklid obce v rámci akce „Ukliďme Česko”
V rámci každoroční akce „Čistý
Zlechov“ se uskutečnily
17. 3. 2018 a 21. 4. 2018
dvě brigády v prostoru za
kynologickým
areálem.
Důvod byl především ten,
že stromy v tomto prostoru
již značně povyrostly a padající suché větve
by mohly zranit kolemjdoucí. Připomínky
z řad občanů na stav této lokality jsme
registrovali již delší dobu. Množství lidí všech
věkových skupin, kteří využívají tuto místní
komunikaci na vycházky, jak s kočárkem,
tak i se čtyřnohým kamarádem, přibývá.
Na první brigádu poskytlo Agro Zlechov
vysokozdvižnou plošinu a ořezávaly se suché
větve v korunách stromů. Ve druhém termínu
se odstraňovaly náletové dřeviny kolem cesty.
Díky hojné účasti se udělalo kus pěkné práce.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
na akci podíleli, zejména panu J. Mikulovi, dále
pak všem spolkům (TOM Kamzík, Myslivecký
spolek Vlčí důl, Zahrádkářský svaz, Kynologický klub a SK Zlechov), AGRU Zlechov,
bratrům Bilíkům za poskytnutí mechanizace,
děvčatům ze cvičení, panu Klučkovi, panu
Kočendovi a všem zúčastněným občanům

MYSLIVCI
TOM KAMZÍK

za kus dobře odvedeného díla. V rámci akce
Čistý Zlechov proběhla také brigáda, kde
byly vytipovány lokality, které je potřeba
uklidit. Každému spolku nebo skupině lidí
byla přiřazena trasa a poté všechen odpad
svezen na sběrný dvůr. Na ilustrační mapce je

zakresleno, které lokality měl kdo na starost.
Děti ze ZŠ provedly úklid okolo ZŠ a prostranstvím před OÚ v rámci Dne Země.
Děkujeme všem spolkům a zúčastněným za
ochotu a chuť do práce.
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Krátké i delší zprávičky ze zlechovské školičky
V základní škole se v pěti třídách vzdělává 74
žáků. Žáci i učitelé jsou tvůrčí a tak se tu stále
něco děje. Začátkem ledna se děti zapojily do
Tříkrálové sbírky a děvčata vystupovala na
školním plesu. Koncem ledna proběhla tradiční recitační soutěž. Po pololetních prázdninách na děti čekal karneval. V březnu
kromě jarních prázdnin na děti čekala soutěž
Matematický klokan. Děti svými vystoupeními
reprezentovaly školu na obecním jarmarku
a při příležitosti vítání nových občánků obce.
Pak se všichni těšili na nocování s Andersenem.

Noc s Andersenem ve zlechovské
škole
V pátek 23. března jsme přespali v naší škole
v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem.
Čekal na nás bohatý program, který byl letos
inspirován knížkami Rychlé šípy a O pejskovi
a kočičce. Ve škole jsme se sešli již v 16 hod a
připravili jsme si pelíšky na spaní. Pak už hurá
na zahradu, na které čekala paní Řezníčková
se svou kamarádkou a pejsky a společně
nám předvedli psí agility. V místní knihovně
jsme si zase pejska a kočičku mohli vyrobit
z papíru, podle návodu paní knihovnice
Petry Zemancové, která je pro nás připravila.
Starší děti zatím na školní zahradě plnily
různé „bobříky“, přesně tak, jak to dělali
kluci z Rychlých šípů. Po svačině ve škole
jsme si namáhali hlavy s různými hlavolamy
a vydechnout jsme mohli až v tělocvičně,
ve které jsme si pořádně zazpívali s panem
Radkem Malenovským a jeho kamarády, kteří
nám zahráli veselé country písničky a my jsme
si dokonce i zatancovali. Paní Pospíchalová
s panem Doskočilem ze Slováckého divadla
nám přiblížili pana Andersena a jeho pohádky.
Večeři jsme „slupli“ velmi rychle, protože jsme
se nemohli dočkat stezky odvahy. Proběhla
na zahradě při svíčkách, a komu se podařilo
správně vyluštit indicie, na konci ho čekal malý
poklad. Kdo zrovna neputoval tmou, mohl si
v tělocvičně zahrát zajímavé hry s padákem.

Na závěr dne nám promítl pan Klofáč novinky
z vesmírného světa. Na dobrou noc zazněla
v některých třídách ukolébavka na kytaru,
v některých ještě krátké čtení a pak už jsme se
zachumlali do spacáku a spali až do rána. Ráno

si pro děti přijeli rodiče a všichni se plní dojmů
a zážitků rozcházeli domů. Spaní ve škole bylo
super, tak se budeme těšit zase na příští rok!
Za děti ze ZŠ Zlechov napsala
Mgr. Gabriela Marková
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Činnost ZŠ ve školním roce
Začátkem dubna proběhl pohádkový zápis
do 1. třídy. K zápisu přišlo 14 dětí, z nichž třem
dětem byla školní docházka odložena. Do
1. třídy bylo přijato 11 dětí. Pak se všechny
děti ponořily do výuky, protože s blížícím se
koncem čtvrtletí se psaly prověrky a uzavíraly
se známky. Příjemné chvíle strávily děti na
dvoudenním školním výletu. Navštívily zámek
Budišov, město Třebíč a zámek Jevišovice.
Velkým zážitkem pro děti bylo nocování
v Grand hotelu Třebíč. Den Země školáci
oslavili úklidem středu obce a okolí školy. A pak
se celá škola soustředila na nácvik vystoupení
pro maminky, kterým děti chtěly vzdát hold za
jejich starostlivost a péči. Ke Dni matek úsilím
pedagogů a žáků vznikl téměř dvouhodinový
program, který 13. května děti maminkám
představily. Odstartovaly jej tradičně děti z MŠ.
Těch nejmenších bylo málo, protože hodně
dětí leželo doma s neštovicemi. Přesto zvládli
cvičení s padákem na jedničku. Předškoláci
maminkám zazpívali, zarecitovali a zatančili.
Program dětí základní školy zahájila 2 děvčata
hrou na klávesy. Druháci zatančili country
tanec a zazpívali při kytaře píseň „Báječná
ženská“. Prvňáci se pochlubili folklorním
pásmem „Na pastvě“ a třeťáci si zahráli na
námořníky. Čtvrťáci předvedli, jak jsou úspěšní
při tělocviku a páťáci se předvedli dvěma
vtipnými scénkami. Vítěz recitační soutěže
Vít Maňásek zarecitoval báseň „Trampoty do
roboty“ a děvčata z hudebního kroužku zahrála
další skladby na klávesy. Tanečnice z kroužku
aerobiku se předvedly s pásmem „Šmoulové“.
Závěrečná píseň „Těžko mě matička vychovala“
v podání všech žáků školy vystoupení pro
maminky zakončila.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Účast žáků ZŠ při jarním úklidu obce.

Zlechovští žáci při vystoupení ke Dni matek
V květnu se děti seznámily se základy první
pomoci, společně se vyfotografovaly a prvňáci
navštívili místní knihovnu. Den dětí oslavily
děti v areálu hrami a orientačním závodem.
Začátkem června při folklorním odpoledni
se školáci prezentovali pásmem „Na pastvě“
a opět zpívali a recitovali při vítání dětí do
života. Děti z keramického kroužku uspořádaly
vernisáž výstavy, při níž vystavovali své
výrobky pro veřejnost. Do školy 11. června
zavítala paní knihovnice, aby jako královna
pasovala prvňáky na čtenáře. Prvňáci při
této příležitosti navštívili Knihovnu Bedřicha
Beneše Buchlovana a zákulisí Slováckého
divadla. Program „Bezpečně v provozu“ dětem

připomněl pravidla bezpečného pohybu na
silnici o prázdninách. Zajímavá byla i beseda
o Vietnamu. Téměř prázdninově se naladili při
barevném týdnu. Všichni se moc těšili na výlet
do Brna, kde děti navštívily Pavilon Anthropos
a zábavný vědecký park VIDA. A pak už se
vyměňovaly učebnice, rozdávalo se vysvědčení
a nakonec se dětmi zaklaply školní dveře.

Vzpomínky odcházejících
páťáků na školu

jsme překonali strach, i když instrukce učitelů
byly jiné.
Alfréd Červenka, 5. třída

Když jsme jeli na dvoudenní výlet, tak se mi
líbilo, jak jsme se šli ubytovat. Také mne potěšila
večerní zmrzlina, kterou nám koupil pan učitel.
Ale večer na nás někdo klepal, tak jsem se bála
a moc se nevyspala.Nejvíc jsem toho prožila
v naší škole s Ludmilou Náplavovou, Alfrédem
Červenkou a s Eliškou Čevelovou, také někdy
i s ostatními. S Viktorií Nožičkovou jsem moc
kamarádka nebyla , ale pak jsem se s ní začala
bavit a vše se zlepšilo. Tahle třída se spolužáky
mi bude moc chybět, ale nemyslete si, že mi
učitelé chybět nebudou, ti mi budou chybět
ještě víc. Na naši zlechovskou školu budu
vzpomínat jen v dobrém.
Eliška Hladíková, 5. třída

Moje zatím nejlepší vzpomínka z tohoto
posledního školního roku je z dvoudenního
výletu do Třebíče, kde jsme v hotelu, já + Tom
+ Adam, si dělali legrační věci. V noci jsme si
volali, což bylo velice zábavné. Také v zámku
Budišov s Tomem a Adamem jsme si povídali
o srandovních věcech a hráli jsme si. Z toho
výletu si pamatuji, že v noci jsme všichni slyšeli
zvuky chůze, tak jsme otevřeli dveře, ale tam
nikdo nebyl. Na druhý den v autobuse při cestě
do Jevišovic jsme si celý den o tom povídali,
a pořád na to rádi všichni vzpomínáme, jak

Tak hezké prázdniny!

Žáci ZŠ si při návštěvě divadla vyzkoušeli
i herecké kostýmy a prohlédli jeho zázemí.

Když jsem byla ve 3. třídě, tak jsme spali ve
škole. Bylo to vzrušující. Ze všeho nejdřív jsme si
opékali špekáčky, pak jsme si dali všechny věci
do naší třídy (např. karimatky, spacáky). Poté
jsme se šli dívat na pohádku Hotel Transylvánie
2. Paní učitelky nás postupně volaly, abychom
se osprchovali v umyvárně. Nakonec jsme šli
já a Liduška Náplavová. Pustila jsem vodu a ta
byla strašně ledová a Liduška málem smíchy
umřela, protože jsem zapištěla. Ale stalo se jí
to samé co mně. Po soumraku jsme hráli na
schovávanou ve tmě. A nejlepší bylo, že nás
kluci strašili, že je ve škole Slenderman. Pozdě
jsme šli spát. A druhý den jsme celá třída
posnídali a šli koukat na žáky před školou, jak
čekají, až se škola otevře. Bylo to fakt zábavné.
Michaela Krajčová, 5. třída

líbila informatika, volné hodiny a prezentace, já
jsem měl prezentaci o zbraních , Adam Filípek
o autech. Ale filmy byly ještě lepší, protože jsme
se dívaly na některé, které jsme ještě neviděli.
Vánoce se letos povedly, já jsem dostal robota
a spinner. Rád vzpomínám, jak jsme jeli v 1. třídě lodí. Vlastivěda nebyla špatná, hlavně to
učivo o zemích. V přírodovědě mne zajímalo
hlavně lidské tělo. Beseda s vozíčkářem se
povedla, zaujalo mne, že také sportuje. Radek
Budík nám ukazoval karate. Alfréd nám
promítal fotky z Brazílie. Ve 4. třídě jsme byli na
výletě v Moravském krasu, ozvěna v Macoše
byla neskutečná. V Boskovicích si sestra Natka
odřela nohu, ale tento výlet do Western parku
v Boskovicích byl i tak super. S kluky jsme tam
rýžovali v písku, kde jsme hledali kamínky
a peníze, které se tam daly proměnit za zboží.
My kluci jsme si tam kupovaly pistole, ale když
nám došla munice, tak jsme si ji šli dokoupit.
V zámku v Miloticích jsme si zkusili dobové
převleky, ve kterých jsme pak byli na prohlídce
zámku a připadali jsme si jako dvořané.
Filip Mikula, 5. třída

Nejlepší pro mě byl první den ve škole, protože
jsem potkal mnoho nových přátel. Vždy jsme
se potkávali v družině a tam byly ty nejlepší
zážitky, ale i výlety byly dobré zážitky. Hlavně
v Technickém muzeu v Brně , líbili se mi tam
hlavně motorky a lego, protože doby, když
jsme si hrály na piráty, jsme si dělaly zbraně
a auta právě z lega. I plavání bylo dobré, včetně
potápění a učení se plavat. Ale nejvíc se mi

Tento poslední školní rok se mi moc líbil, jezdili
jsme na různé výlety, které se mi moc líbily.
Byli jsme například v technickém muzeu nebo
na dvoudenním výletě. Jeli jsme na zámek
Jevišovice, potom jsme jeli na oběd. Po obědě
jsme jeli na rozhlednu a po rozhledně jsme
jeli do hotelu Grand v Třebíči. Po večeři jsme
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si šli vybalit věci. Potom jsme mohli chodit na
návštěvy k ostatním. Nakonec jsme šli všichni
spát. Později ráno jsme šli posnídat. Druhý den
jsme jeli na zámek Budišov. Po Budišově jsme
poobědvali a jeli domů. 13. června nás navštívili
dva páni s dopravním programem. Zpívali

písničky, pak některé děti rozdělili do skupin.
Dávali jim otázky, za správně odpovědědi
byly odměny. Nám dali taky nějaké maličkosti.
A ještě jsem málem zapomněla. Měli jsme
branný den, moc se mi to líbilo. Měli jsme tam,
kdo nejdál hodí kriketovým míčkem, potom

jsme tam měli hádanky o zdravotnictví. Ještě
tam byly značky a měli jsme říkat, jak se jmenují.
Ještě jsme zajeli na výlet do pavilonu Antropos
a do Vidy. Moc se mi tenhle školní rok líbil.
Ludmila Náplavová, 5. třída

Společný snímek z akce Barevný týden – tento den jsme byli „v modrém”.

Školní družina
Začátek školního roku byl pro nás úspěšný,
když děti z fotbalového turnaje v Buchlovicích
přivezly pohár za 2. místo. Nevynechali jsme ani
účast na 21. ročníku fotbalového turnaje MC
Donalds Cup v Uherském Hradišti. Úspěchem
pro nás bylo postoupení do semifinále. Na
jaře jsme byli organizátory tradičního Florbalového turnaje. Našimi soupeři byli děti
z Osvětiman, Buchlovic, Boršic, Nedakonic,
Tupes a Polešovic. Naši kluci se radovali
z poháru za 2. místo. Oblíbený je náš Mikulášský turnaj, kde si kluci zahrají se s tatínky.
Během roku jsme i hodně malovali a obrázky
posílali do soutěží. Z ocenění se radoval Toník
Černý. Získal 3. místo na téma Hudba, tanec,
divadlo a výtvarka. Organizátorem byla ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí. Na Dni dětí v Kunovicích
nám bylo předáno Ocenění od firmy Hamé za
kolektivní práci na téma Pomáháme přírodě.

Úspěšné fotbalové (vlevo) a florbalové družstvo našich žáků.
bičkami i tatínky setkávali ve Smajlíkově. Dvakrát jsme si i zajeli do kina v Uherském Hradišti.
V červnu jsme zavítali do skanzenu v Tupesích
na dětské kočovné divadlo z Kyjova na muzikálové představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Během roku se děti hezky staraly o své zvířecí
mazlíčky na školní zahradě. Paní vychovatelce
Obalové se opět podařil získat Grant z Nadace
Synot 10 000 Kč na nábytek do školní družiny.

Vzácným hostem u nás ve družině byla paní
spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Dalším hostem byla paní Veselá, která s dětmi uskutečnila
Muzikoterapii s bubnováním.
V předvánočním čase jsme zpívali na Vánočním
Jarmarku na Obecním úřadě, na Mikulášském
večírku a v DD v Buchlovicích. Na Jarmarku děti
prodávaly své výrobky a výtěžek byl zaslán na
konto indického, na dálku adoptovaného žáka.
V charitativní činnosti jsme pokračovali, zapojili
jsme se po šesté do projektu Sněhuláci pro
Afriku. Podíleli jsme se také na výzdobě sálu
pro školní ples, karneval a Den matek. Letos si
děti i rodiče mohli zabruslit zdarma na zimním
stadionu v Uherském Ostrohu. Pronájem
plochy jsme uhradili z karnevalového výtěžku.
Tradičně jsme se několikrát s maminkami, ba-

Ocenění za kolektivní práci ve výtvarné soutěži Pomáháme přírodě.

Jitka Obalová
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Ocenění zaměstnanců ZŠ
Zlínský kraj ocenil v uherskobrodském Muzeu
Jana Ámose Komenského 18 z 68 navržených
kandidátů za jejich práci. Slavnost proběhla
ve čtvrtek 5. dubna. Ocenění za výjimečnou
a dlouholetou práci získala vychovatelka
Základní školy a Mateřské školy Zlechov
Jitka Obalová. Ceny kromě radních Zlínského
kraje Petra Gazdíka a Jana Pijáčka předával také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
„Abychom dokázali školství dále pozvedat či
udržet na úrovni, na jaké bychom jej chtěli mít,
potřebujeme příklady hodné následování. Právě
takovými vzory pro ostatní pedagogy jsou učitelé, kteří dnes převzali zasloužené ceny,“ sdělil
při ceremoniálu Jiří Čunek.

Statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop
společně s dalšími členy krajské rady
vyznamenal 14 pedagogů, kteří ve školních
a v třídních kolektivech formou speciálních
programů přispívají k vytváření atmosféry
respektu a vzájemné úcty a podporují pozitivní
a bezpečné klima jako ochranu před šikanou,
zneužíváním návykových látek a jinými negativními jevy. „Velmi si vážím profese učitelů
a vychovatelů, protože pomáhají formovat
charakter mladých lidí. Specializace školních
preventistů je nesmírně důležitá zvláště v dnešní
době, kdy jsou děti vystaveny mnoha rizikům
a budování zdravých vztahů v kolektivech dětí
a dospívajících je účinnou obranou před šikanou,
sebepoškozováním a dalšími rizikovými typy
chování," vyjádřil se statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.
Slavnost probíhala 12. června v Baťově vile ve
Zlíně. Je pro naši školu ctí, že mezi nejlepší

Ocenění za výjimečnou a dlouholetou práci
získala vychovatelka Základní školy a Mateřské
školy Zlechov Jitka Obalová.

oceněné metodiky patří také paní učitelka
Mgr. Kateřina Vávrová ze zlechovské školy.
Byla oceněna za přínosnou a kvalitní práci
v oblasti prevence.
Nutno dodat, že Mgr. Vávrová je již čtvrtou
pedagožkou zlechovské školy, kterou Zlínský
kraj v posledních letech ocenil.
Gratulujeme.

Za přínosnou a kvalitní práci v oblasti prevence
převzala ocenění učitelka ZŠ Zlechov
Mgr. Kateřina Vávrová.

Z prvňáčků jsou čtenáři
Dne 16. května jste si již tradičně mohli zakoupit „květinky“ v rámci Českého dne proti
rakovině. Kytičky si přišlo zakoupit hodně
dárců, ale loňský výtěžek se nám nepodařilo
překonat. Letos bylo vybráno 1120 Kč.
Konec května patřil prvňáčkům. Ti zavítali
na besedu, aby zjistili, proč knihovnu v obci
máme. Dověděli se, jak je možné knihy rozdělit,
co si lze v knihovně půjčit. Také si zasoutěžili při
poznávání pohádkových postav a Večerníčků.
Děti, které přinesly do knihovny přihlášku,
měly registraci zdarma.
Právě tyto děti byly 11. června za účasti
rodičů, ve škole pasovány na čtenáře. Během
tohoto slavnostního odpoledne žáci předvedli
rodičům čtení i počítání. Zvládli i dramatizaci
pohádek. Při pasování dostaly děti od knihovny
knihu. Ta se na knižním trhu neobjeví ještě
víc než dva roky. Knihy byly pro děti získány
v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“.
Prvňáčci během slavnostního odpoledne „Pasování na čtenáře“.
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Ohlédnutí za uplynulým půlrokem v mateřské škole
Na prahu roku 2018 jsme v mateřské škole přivítali „Tři krále“ a povídali jsme si o jejich cestě.
V měsíci lednu a únoru jsme si vyprávěli
o zimě, zimních sportech a činnostech, které
k tomuto období patří. Některé, jako třeba
sáňkování a bobování, jsme si vyzkoušeli na
školní zahradě a moc jsme si to užili. Účastnili
jsme se též karnevalového veselí, které pořádala ZŠ.
V březnu jsme se seznamovali s velikonočními
zvyky a obyčeji, pořádali jsme velikonoční
dílničky pro děti a rodiče. Při vycházkách jsme
poznávali jarní kytky, určovali znaky jara a pozorovali probouzející se přírodu.
V dubnu jsme jeli na výlet do Kněždubu, kde
jsme se seznámili se zvířátky na dvorku a dozvěděli jsme se spoustu věcí ze života našich
babiček a dědečků. Některé jsme si vyzkoušeli
(praní v neckách, pumpování vody, hrabání
sena), a byli jsme velmi spokojeni.

Naši nejmenší – děti mateřské školy – při vystoupení ke Dni matek.

V měsíci květnu jsme si nacvičili program na
vystoupení pro maminky a babičky k jejich
svátku, abychom jim touto cestou poděkovali
za jejich lásku a péči.
Proběhl též zápis do mateřské školy, přihlásilo
se nám 15 nových dětí, které přivítáme v průběhu příštího školního roku a už se na ně moc
těšíme.
V červnu jsme navštívili Hasičskou zbrojnici
v Uherském Hradišti a ukázky práce hasičů
nám přímo ve školce předvedli pan Balíček
a pan Abrhám.
Rozloučení s dětmi, které v září nastoupí do ZŠ
proběhlo 28. 6. 2018 na zahradní slavnosti v MŠ
u příležitosti „pasování na školáky“.
Přes prázdniny nás čeká malá rekonstrukce
a malování naší školky, tak abychom v září
zahájili školní rok zase v plné kráse. Přejeme
všem krásné a slunečné prázdniny!
Jana Bělohradová, ředitelka MŠ

Na pohádkový zápis se do ZŠ vydaly děti, které se v září chystají do 1. třídy.
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Farnost
Správcem farnosti je i v tomto roce P. Mgr.
Rudolf Chmelař. Mše svaté byly pravidelně
slouženy ve čtvrtky, soboty a neděle. Každý
první pátek v měsíci probíhá adorace a po
ní následuje mše svatá. Pravidelné měsíční
sbírky na potřeby farnosti a kostela se konají
vždy koncem měsíce.

Tříkrálová sbírka
První akcí byla 7. ledna Tříkrálová sbírka. Po
mši svaté se děti se svými vedoucími rozešli
po obci, která byla rozdělena na 10 úseků:
1. Úsek obce: Levá strana na Tupesy
Vybraná částka: 4 034 Kč
2. Úsek obce: Pravá strana na Tupesy
Vybraná částka: 3 060 Kč
3. Úsek obce: Kout a střed obce
Vybraná částka: 4 770 Kč
4. Úsek obce: Řadovky a Nová čtvrť
Vybraná částka: 6 422 Kč
5. Úsek obce: Školní ulice
Vybraná částka: 5218 Kč
6. Úsek obce: Na Buchlovice
Vybraná částka: 4 808 Kč

Z činnosti zlechovské farnosti
Od 18. ledna probíhal týden modliteb za
jednotu křesťanů. Koncem měsíce se konala
první měsíční sbírka na potřeby farnosti a kostela, při níž farníci věnovali 7 557 Kč. Poslední
den v lednu všechny potěšila zpráva, že poutní
místo Svatý Hostýn rozhodnutím vlády ČR
získal status Národní kulturní památka.
V pátek 2. února na Hromnice světil P. Chmelař
hromniční svíce a následující den uděloval
Svatoblažejské požehnání. V následujícím
týdnu se v kostele uklízela vánoční výzdoba
i stromky. Ve středu 14. února začala postní
doba. Křížové cesty probíhaly v únoru v neděli odpoledne od 14 hodin, v březnu po
nedělní mši svaté v čase 8.45 – 9.15 hodin.
Ve čtvrtek 15. února se sešla farní rada, aby
projednala nejnutnější opravy kostela a venkovní nátěry oken.
V pátek 23. února se věřící modlili za mír a pokoj v rodinách, farnosti a ve světě. Koncem měsíce farnost uskutečnila sbírku
Svatopetrský haléř, která se odesílá k rukám
Svatého otce Františka.
Na přelomu února a března se uskutečnilo
setkání kněží na Velehradě, kde byl přítomen
i P. Chmelař.
Na 8. března byla plánovaná vizitace ve farnosti, kterou měl vykonat místoděkan P. Karel
Šenk z Uherského Ostrohu. Z důvodu jeho nemoci musela být odložena.

7. Úsek obce: Na Nedakonice
Vybraná částka: 3 990 Kč
8. Úsek obce: Levá strana Olší
Vybraná částka: 4 940 Kč
9. Úsek obce: Pravá strana Olší

Potěšitelné je, že ve většině domů koledníkům
otevřeli nejen dveře, ale také peněženky.
Tříkrálová sbírka 2018 na Uherskohradišťsku
bude rozdělena na tyto účely:
•

nákup dalších zdravotních pomůcek
pro domácí hospicovou péči a půjčovnu
kompenzačních pomůcek,

•

přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, podporu rodin v krizi (především
s malými dětmi),

•

spolufinancování výstavby Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší.

Vybraná částka: 6 461 Kč
10. Úsek obce: Dolní a Horní Jamy
Vybraná částka: 3 547 Kč
Sbírka byla ukončena kolem poledne a vynesla
celkem 47 250 Kč.
Ve dnech 12. až 14. března se kostelníci František Mareček a František Tříska zúčastnili
na Velehradě setkání kostelníků s duchovní
obnovou. Pomazání nemocných uděloval
P. Chmelař 17. a 18. března a cizí zpovědník
P. Josef Rýznar byl věřícím k dispozici dne
24. března. Květná neděle připadla tentokrát
na 25. března a druhý den se uskutečnila
brigáda na úklid kolem kostela a připravoval
se Boží hrob. Velikonoce začaly mší svatou na
Zelený čtvrtek. Zvony odletěly do Říma a po
vesnici chodili hrkači. Tento rok byli bohužel
jen dva. Chlapcům se letos moc nechtělo.
Ministranti pod vedením P. Chmelaře absolvovali nácviky na velikonoční obřady. Věřící
se v sobotu střídali na stráži u Božího
hrobu. Hlas zvonů zněl znovu při sobotních
večerních obřadech, kdy se žehnal oheň, sůl
a voda. V neděli žehnal P. Chmelař velikonoční
pokrmy. Peníze ze sbírky byly odeslány na
kněžský seminář. Konec velikonočního oktávu
připadl na neděli Božího milosrdenství, tedy
8. dubna. Následující dne si připomenuli
věřící Zvěstování Páně Ve středu 11. dubna
se účastnil P. Chmelař farní rekolekce kněží
v Kunovicích. Sbírka na repatrianty se konala
15. dubna. Následující den se začala natírat
zvenku okna kostela. Farnost získala na zevní
nátěry oken od Obce Zlechov dotaci 60 000 Kč.
Natěrače zajistil pan Ivan Vojtěšek.
V sobotu 21. dubna se vrátily ostatky
kardinála Josefa Berana po 49 letech do
České republiky. Uloženy byly v katedrále sv.

Víta Praze. V neděli Dobrého pastýře 22. 4. se
věřící modlili za kněžská a řeholní povolání
a sbírali finanční příspěvky na křesťanská
média. Měsíc květen je věnován Panně Marii,
a tak se 1. 5. konala májová pobožnost. Májové pobožnosti organizovali pan Kočíř a pan
Vávra každý čtvrtek v 19 hodin. V sobotu
5. května se v Olomouc konala Sarkandrovská
pouť. Při ní byly vyznamenány Drahomíra
Gabrielová a Božena Demlová za dlouholetou
péči o květinovou výzdobu v kostele. V neděli
6. 5. se věřící modlili za pronásledované
křesťany a o týden později si zajeli na pouť
děkanátu Uherské Hradiště na Velehrad,
aby se modlili za rodiny, kněžská a řeholní
povolání. Z příspěvku Nadace Synot zakoupil
Mgr. Stanislav Haloda klávesy a jejich
ozvučení. V neděli 27. května bylo krásné
počasí a tak velké množství věřících vyrazilo
na pouť na Barborku.
Koncem května ukončil P. Chmelař výuku
náboženství a předal žákům vysvědčení.
Adorační den farnosti vyšel na pátek 1. června.
Během dne byla vystavena Nejsvětější svátost
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oltářní. Odpoledne proběhla mše svatá a svátostné požehnání. Při mši svaté 3. června byl
čten dopis arcibiskupa Jana k měsíci červnu,
který je zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Pobožnosti k Nejsvětějšímu srdci
Ježíšovu s prosbou za rodiny probíhaly dvakrát týdně v úterý a v pátek a vzali si je na
starosti pan Vávra a pan Kočíř. Od tohoto dne
bylo možné zapisovat si úmysly mší svatých
na měsíce červenec – prosinec. V úterý 5. 6.
se vypravil P. Chmelař na sv. Hostýn, kde se
účastnil mše svaté za posvěcení kněží.
9. června měla proběhnout pouť do Zlatých
Hor, ale pro malý zájem se neuskutečnila.
Nový termín pouti byl domluven na 29. září.
V neděli 10. června oslavil Mgr. P. Radek
Gottwald při mši svaté 20 let kněžství. Jako
pozornost farnosti Zlechov mu ministranti
předali kytici, knihu a dort.
26. června pořádal děkanát Uherské Hradiště
pouť kněží a kostelníků, které se zúčastnili
Ing. Antonín Haloda a pan František Mareček.

Plán připravovaných akcí farnosti

Plán oprav

16. července – pouť na sv. Hostýn

29. července – farní den

25. července – pouť do Svárova

25. srpna – dožínková mše svatá

V letošním roce je kromě nátěrů oken
naplánováno oplocení farní zahrady. Farnost
práce zajistí svépomocí.

26. července – brigáda na faře (sečení, dovoz
setů – muži, úklid místností – ženy)

25. srpna – poutníci putující Zlechovem
na Velehrad

Oprava fasády kostela je naplánována na
příští rok.

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

20. října – hodová mše svatá

Do budoucna bude nutná výmalba kostela.

Informace z knihovny

investice byla možná díky finančnímu přispění obce.

Jak jsme vás informovali v minulém zpravodaji, v knihovně je stále co zlepšovat.

Již od počátku února nakupujeme do
knihovny nové knihy. Díky vyhrazeným
penězům z obce si nyní můžete v knihovně
přečíst např. Dana Browna a jeho Počátek
nebo knihu Zbigniewa Czendlika – Postel,
hospoda, kostel či volné pokračování
Saturnina.

V březnu jsme zjistili, že jsme úspěšně žádali
o dotaci „VISK3“. Díky dotaci jsme mohli do
knihovny zakoupit nový stolní počítač pro
čtenáře a barevné multifunkční zařízení. Dále
se nám povedlo pokrýt prostory knihovny
bezdrátovým wi-fi připojením. Celá tato

Od počátku roku byl knižní fond doplněn asi
o 120 knih.

Tip na letní čtení
Petra Dvořáková Dědina

VÝPUJČNÍ DOBA
KNIHOVNY
v období letních prázdnin
4. a 8. 7.

vždy 15.00–17.00

1. a 15. 8.

vždy 15.00–17.00

29. 8.

15.00–17.00

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda,
malá prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní
výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Babka
s dědkem srostlí jak dva stromy. Život, stále
spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To
všechno je Dědina, tragikomický příběh
vyprávěný očima jejích obyvatel.
Lehce humorný příběh jedné současné
vesnice. Přirozená fyzická blízkost hrdinů,
jejich společná práce, jejich touha po lepším
živobytí až vypočítavost jsou zdrojem
věčných svárů i svázanosti a také marné
snahy vyléčit minulé rány.
Svižné vyprávění, které nikoho nesoudí a co je podstatné — nenudí.
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SK Zlechov
Jarní sezóna 2018
Po podzimní části mistrovských utkání 1.B
třídy se mužstvo umístilo na 13. místě, se
ziskem 10 bodů. Proto pro jarní sezónu bylo
prioritou posílení a doplnění kádru. Podařilo
se doplnit kádr o 6 hráčů a to Machalu L.,
Oslzlu T., Kremra D., Šmatelku J., Nožičku P.,
Nožičku M. V přípravě na mistrovskou soutěž
a úvodu soutěže jsme hledali optimální
sestavu, což se promítlo do výsledků, a tak
po pátém mistrovském utkání, kdy bilance
2 remízy, 3 prohry, nebyla vůbec lichotivá.
Pro další utkání přišla sázka na mládí: do
obrany se zařadili Nožička M., Oslzla T., Golian
I. doplnění o zkušené hráče: Machalu L.,
Kotka J., Vaňka T., Mikulu R. Naše hra se od
zadu zkvalitnila a začali jsme se prosazovat
v útočných situacích střelecky. Výhrami 3:0
Tlumačov, 3:0 v Morkovicích, 2:1 Zborovice,
2:1 Drslavice. Nakonec jarní mistrovská soutěž
skončila velmi dobře, ziskem 20 bodů při skóre
18:15 a v konečné tabulce jsme se posunuli
na 11. místo. Nejlepší střelci: Omelka J. 5x,

Mikula R. 4x, Vaněk H. 3x, Kremr D., Kotek J.
2x, Nožička P., Šmatelka J. 1x Do mistrovských
utkání se zapojilo celkem 20 hráčů. Brankáři:
Vendel J., Spurný A. Obránci: Nožička M.,
Machala L., Oslzla T., Golian I., Vaněk T., Mikula
R., Nožička P. Záložníci: Vaněk H., Oslza L.,
Kotek J., Tománek M., Šmatelka J., Bednařík
J., Malina A. Útočníci: Omelka J., Velcr M.,

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Štangl P., Kremr D. Závěrem mi dovolte abych
poděkoval všem hráčům a členům výboru za
vzornou reprezentaci obce.
Nožička Pavel, trenér SK Zlechov

Celkové výsledky a pořadí – jarní sezóna 2018
Záp +
– Skóre Body Penalty + Penalty –
Kunovice
26 21
5
88:26
64
0
1
Šumice
26 21
5
61:34
59
4
0
Tlumačov
26 18
8
49:37
51
5
2
Újezdec
26 15 11 58:44
44
1
0
Nedakonice
26 14 12 63:48
42
3
3
Ludkovice
26 13 13 55:44
40
1
2
Havřice
26 14 12 56:55
40
3
1
1. FC Slovácko B
26 12 14 56:54
38
1
3
Staré Město
26 11 15 41:61
33
3
3
Morkovice B
26 10 16 61:70
32
2
4
Zlechov
26 10 16 38:51
30
3
3
Březolupy
26
9
17 32:76
29
0
2
Drslavice
26
9
17 35:55
28
2
3
Zborovice
26
5
21 26:64
16
2
3
Oddíl

Fotbalová akademie Zlechov
V lednovém až dubnovém období roku
2018 jsme se věnovali hlavně všestrannému
pohybovému rozvoji našich hráčů. Mimosezónní období vždy využíváme ke komplexnímu pohybovému rozvoji, tj. gymnastickým
zpevňovacím cvičení, kotoulovým a stojkovým průpravám, saltům, přeskokům. Zapojili
jsme do tréninku pomůcky jako bosu, TRX,
flexibary, kozy, švédské bedny, lavičky,
gun-ex či například odrazové stěny. Kromě
fotbalových míčových her a průprav jsme hráli házenou, basketbal, florbal, rugby, softbal,
badminton či jiné přizpůsobené pohybové
hry. Zdokonalili jsme se v široké paletě sportovních činností.
Školička se scházela 1× týdně v hale. Mladší
přípravka se scházela (1. až 3. třída) 2× týd-

ně v hale či družstvu, starší přípravka 3×
týdně v hale či družstvu, mladší a starší žáci
trénovali 5× týdně, abychom měli čas na
velmi široký záběr sportů. Dorostenci trénovali až 5× týdně a je u spousty z nich zaznamenán největší progres v porovnání se
všemi již vyjmenovanými kategoriemi. Zde
trénují hlavně fotbal a opírají se o široký sportovní základ, který jsme do nich za deset
let trénování vložili. Jsou naší první a velmi
důraznou ukázkou, že to jde i na vesnici a bez
velkých finančních možností. Selský rozum
a stále stejná cesta začíná plodit velmi sladké
plody.
Co se turnajů týče, uspěli hlavně naší mladší
žáci. Ti ovládli halový turnaj ve Starém Městě
(soupeři byli např. Slovácko, Staré Město,

Přípravka fotbalové akademie Zlechov.

Hluk či Kunovice). Starší přípravka vyhrála
23. 6. 2018 turnaj v Mařaticích. Na turnaji
přehrála týmy jako například SK Mařatice,
Jiskra Staré Město či Fotbal Kunovice a to po
všech stránkách. Velmi mile překvapila naše
nejmenší kategorie, která skončila na turnaji
v Hodoníně na 1. místě (soupeři například
byli Slovácko, Hodonín, Kyjov, Sparta Brno)
a to i přesto, že se fotbalu v této kategorii
věnujeme velmi málo.
Přípravka tabulky a výsledky nevede, ale byli jsme velmi spokojeni se soupeři, kteří s námi
hráli. V jeden moment hraje na jednom hřišti (4 hřiště – 8 branek!) 44 fotbalistů a na zápasy
nás bývalo 40 a naši hráči se i díky tomu velmi
zlepšili. Co se žáků týče, starší skončili na

Fotbalová akademie Zlechov na turnaji v Mařaticích.
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Turnaj v kopané v Otrokovicích...
8. místě z deseti (věkově jsme měli pouze 3
hráče, kteří byli ročníku 2003 či 2004, zbytek
byl mladší), ale přesto jsme sváděli vyrovnané
zápasy. Mladší žáci skončili na 9. místě a vý-

sledkově trpěli z důvodu, že ti nejlepší hráli
pouze za starší a mladší žáky hrála převážně
přípravka. Turnaj v Mařaticích jednoznačně dokázal, že pokud hrají proti stejnému ročníku,

Kynologický klub Zlechov
Úspěšná krajská výstava 2018
Kynologický klub Zlechov uspořádal 6. května
Krajskou výstavu Německých ovčáků. Jako
každoročně se této akce zúčastnilo několik desítek jedinců z celé České republiky i zahraničí.
Tato výstava je již tradicí pro náš klub, naši obec
i pro kynologickou veřejnost a proto k nám
příznivci Německého ovčáka rádi zajíždějí.
Německý ovčák v posledních letech získává
na popularitě i v našem klubu, je znát nárůst
tohoto plemene. Z naší organizace se této
výstavy zúčastnilo šest zvířat. Byli hodnoceni
známkou velmi dobrý a výborný. Taktéž nechci
opomenout Obecní úřad Zlechov, který nám
každoročně pomáhá zafinancovat poháry pro
vítěze tří kategorií. Tuto výstavu posuzoval
Ing. Karel Strouhal, mezinárodně uznávaný
rozhodčí pro exteriér.

Záběry z letošní Krajské výstavy Německých ovčáků.

... a ve Starém Městě.
jsou již dnes výkonnostně jinde. Plánujeme
stejným stylem pokračovat i nadále.
Více informací o zlechovské fotbalové akademii naleznete na: www.fazlechov.cz
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Dětský den
Ani dešťové přeháňky neodradily děti a jejich
rodiče od návštěvy již tradičního Dne dětí na
Kynologickém cvičišti ve Zlechově, tentokrát
s podtitulem „Záchranáři“. Záchranná služba
Zlínského kraje a hasiči z Buchlovic připravili
dětem ukázky své práce - vyproštění zraněné
či hašení hořícího vozidla. Děti si zasoutěžily,
prohlédly si hasičské auto i sanitku, povozily
se na koňském povoze, opekly špekáčky a především se všichni dobře bavili celé sobotní
odpoledne.

Myslivecké sdružení Vlčí důl
Spolková činnost je podle nových pravidel
řízena tříčlenným výborem stejného složení:
předseda Petržela Zdeněk, místopředseda
Polášek Zdeněk, myslivecký hospodář Máčala
Jozef.
V oblasti péče o zvěř a životní podmínky pro
zvěř se i nadále staráme o údržbu remízků . Naši
snahou je také ve spolupráci s Obecním úřadem
a AGRO Zlechov vytvářet podmínky pro vznik
tzv. rozptýlené zeleně. Díky pochopení OÚ
máme i finanční prostředky na nákup sazenic
stromků což při dnešních cenách je velký přínos
pro MS.
Velkoplošné pěstování kukuřice a řepky nám
dělá problémy v péči o drobnou zvěř jako je
koroptev polní, bažant obecný, zajíc polní.
V těchto porostech mají totiž ideální životní
podmínky různí predátoři jako jsou liška
obecná , psík mývalovitý a hlavně se tam daří
zvěři černé . Tyto plodiny skýtají také výborné
podmínky pro úkryt srnčí zvěře což způsobuje
problém s plánovaným lovem zvláště srnců.
V tomto roce se ve Zlínském kraji vyskytl africký
mor prasat. Je to virové onemocnění, které
napadá jak divoká tak i domácí prasata, je
neléčitelné a způsobuje 100% mortalitu zvířat.
Ulovená černá zvěř je pod přísnou veterinární
kontrolou.
Každý rok musí myslivecký hospodář vypracovat plán lovu jak drobné tak i spárkaté zvěře.

Tento plán je vypracován na podkladech jarního sčítání zvěře, které je stanoveno orgánem
státní správy.
Na základě tohoto plánu bylo v tomto mysliveckém roce (probíhá jinak než kalendářní a to
od 1. 4. do 31. 3.) v naši honitbě uloveno:
• srnec obecný: uloveny dva kusy a dva sraženy autem (E 50),
•

srna a srnče: 4 kusy srny a tři srnčata,

•

prase divoké (černá): 21 kusů lončáků a selat. Ulovená zvěř musí projít kontrolou
a veterinárním vyšetřením na trichinelu
spiralis a africký mor prasat. Tato vyšetření jsou ze zákona povinná a přísně
kontrolována (!),

•

liška obecná: 5 kusů (lovem a odchytem),

•

psík mývalovitý: 3 kusy.

Na drobnou zvěř srstnatou (zajíc polní) a pernatou (bažant obecný) jsme uspořádali dva
společné hony. Hlavní hon s účastí hostů byl
pořádán 11. 11. 2017. Bylo uloveno 8 kusů
zajíců, 12 bažantů divokých, dvacet vypuštěných a jedna liška. I přes nepřízeň počasí
se hon mimořádně vydařil. Tradiční poslední
leč proběhla díky laskavosti předsedy AGRO
Zlechov pana Hrabce v prostorách sálu
družstva. Musím ještě zmínit, že jsme měli
pozvané tři mladé trubače z Lesnické fakulty
v Brně, kteří nám nádherně zahráli a zazpívali
myslivecké signály a to jak při začátku a konci
honu, tak i na poslední leči.

Druhý hon 9. 12. 2017 byl jen vycházkou pro
kontrolu honitby a byl určen jen pro členy
spolku. Uloven byl jeden zajíc, kterého jsme
nechali vypreparovat do školní sbírky.
Spolek se také aktivně podílí na pracovních
aktivitách Obecního úřadu a Agra Zlechov např.
akce „Čistý Zlechov“, likvidace černých skládek
v katastru obce. Pro Agro jsme prováděli např.
opravy oplocení areálu.
Závěrem bych rád poděkoval Zastupitelstvu
obce a zvláště panu starostovi za finanční
podporu našeho spolku a za pronájem domku
č.p. 19 kde máme skladiště krmiva a celé zázemí.
Díky patří také AGRU Zlechov za poskytnutí krmiva pro přikrmování zvěře v době nouze.
S mysliveckým pozdravem: LOVU ZDAR
Zdeněk Petržela
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Stavění máje 2018

Dne 30. 4. pořádal ČZS Zlechov společně s obcí a hodovou chasou stavění máje. Organizátoři se akci snažili pojmout v jednoduchosti, tak jak to bývalo
dřív. Nechybělo opékání špekáčků, k tomu pivo, limo a hudba o kterou se postaral DJ Venca ze Zlechova. Pro děti byly připraveny hry a za splnění úkolů
byly odměněny sladkostmi. Májku pomohl sehnat pan Petržela z Mysliveckého spolku Zlechov. Komplikovaný dovoz 17-ti metrové májky ze Smraďavky
se nakonec za pomoci nákladního vozu s plošinou povedl.

Folklorní odpoledne
Obecní úřad a hodová chasa Zlechov pořádali 9. 6. 2018 na prostranství u obecního
úřadu 2. Folklorní odpoledne. Vstupné
bylo spíše symbolické, činilo 50 Kč. Připraven
byl bohatý program, občerstvení a zábava
pro děti. Program zahájila ve 13.30 hodin
dvojice moderátorů Adam Malina a Lucie
Bednáříková. Ti pozvali všechny děti na
nanuky či skákací hrad a ostatní přítomné
povzbudili, aby se dostatečně občerstvovali
zejména tekutinami, neboť sluníčko řádně
připalovalo. Návštěvníkům i vystupujícím
bylo pořádně vedro. Nabídka nápojů byla
naštěstí široká a kromě toho tu bylo i něco
k zakousnutí. Vystupujících bylo více než
stovka. Potěšitelné je, že mezi nimi nechyběli
zástupci Zlechova. Příjemnou atmosféru naladila cimbálová muzika Pavla Múčky ze
Strážnice a po nich zazpíval Ženský sbor
Rezedky ze Svatobořic – Mistřína. Diváci
s napětím sledovali verbuňk v podání

Erika Feldvabela ze Starého Města. Poté
přítomné potěšily písně v podání Mužského
sboru z Dambořic. Líbil se i ženský sbor
z Moravské Nové Vsi a po nich se předvedly
Děcka ze Zlechova s pásmem Na pastvě.
Mnozí se těšili také na mužský sbor Tupešané,
protože pod vedením pana Šefránka zpívají
i 2 zpěváci ze Zlechova. Radostně se rozezpíval také Mužský sbor z Kudlovic. Folklorní sbor
Velička z Velké nad Veličkou překvapil nejen
tanečním pásmem, ale i rychlostí převlékání.
Během vystoupení se tanečníci převlékali
čtyřikrát. Zvláštností je, že nemají svoji
trvalou cimbálovku k doprovázení. Přítomní
se dozvěděli, že cimbálovku si vždy sestavují
těsně před vystoupením. Při vystoupení ve
Zlechově si přizvali na pomoc cimbálovku ze
Strážnice. Na přání pana starosty Ing. Machaly
zacifroval Erik Feldvabel ještě dvakrát. Na
své si přišli i tancechtiví návštěvníci. Mohli si

zatančit při dechové hudbě Nedakoňanka,
která vyhrávala až do půl desáté večer.
Všichni milovníci folkloru si přišli na své.
Užili si krásný den, potěšili se, zazpívali si,
zatančili. Nejvzdálenější návštěvníci přiletěli dokonce až z USA. A pořadatelé byli spokojeni. Největší zásluhu na této akci měla
Andrea Gottwaldová s manželem Janem.
Zaslouží si velké poděkování, vždyť dát organizačně dohromady tak velkou akci, není
jednoduché.
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Děcka ze ZŠ Zlechov, ženské a mužské pěvecké sbory z Moravy, FS Velička,verbíř Erik Feldvabel, CM Pavla
Múčky ze Strážnice, DH Nedakoňanka. Takový byl program 2. Folklorního odpoledne ve Zlechově, které se
konalo v sobotu 9. 6. 2018 od 13 hodin na prostranství u obecního úřadu. I přes tropické počasí se účastníci
dobře bavili a celé odpoledne se tančilo a zpívalo. Nechybělo občerstvení a děti nejvíce ocenily cukrovinky
a skákací hrad.

Video z vystoupení verbíře Erika Feldvabela
Pokud se chcete podívat na skvělé vystoupení pana Feldvabela na 2. Folklórním odpoledni, můžete. Stačí prostřednictvím mobilního telefonu sejmout tzv. QR kód (je k dispozici vpravo vedle textu odstavce) a následně klepnout na
zobrazený odkaz. Zpřístupní se vám video uložené na serveru YouTube. Pro sejmutí kódu si do mobilního telefonu
nainstalujte QR čtečku (jsou k dispozici zdarma).
Pokud byste si chtěli video z vystoupení přehrát na svém počítači, stačí do adresního řádku prohlížeče zadat odkaz
https://www.youtube.com/watch?v=J7WJqnQHOjI (nebo v řádku hledání na YouTube zadat řetězec znaků
2. folklórní odpoledne – vystoupení Erika Feldvabela).

Zlechovské koštování
Již VI. Zlechovské koštování se tentokrát
konalo v termínu 5. května 2018 a návštěvníkům nabídlo 361 vzorků červených, bílých
a rosé vín. V kategorii bílých vín se šampionem stalo Rulandské šedé, výběr z bobulí

ze sklizně v roce 2015, od Aloise Tománka
z Boršic, titul šampiona mezi červenými
víny putoval Cabernetu Moravia z pozdního
sběru v roce 2017, kterým se na výstavě
prezentoval traplický Josef Bičan. Tradičně

bylo v nabídce také 50
vzorků zahraničních sýrů
a oliv a také 33 vzorků
klobás. Akci doprovázela
CM Kunovjan.

Video z VI. Zlechovského koštování na internetu
Podobně jako tomu je u 2. Folklórního odpoledne, i letošní Zlechovské koštování si můžete připomenout na 15 minutovém videu na serveru YouTube. Stačí jen sejmout přiložený QR kód mobilním telefonem a spustit zpřístupněné video.
Pokud byste si chtěli video VI. Zlechovského koštování přehrát na svém počítači, stačí do adresního řádku prohlížeče
zadat odkaz https://www.youtube.com/watch?v=NYT1ZKcX6Rs (nebo v řádku hledání na YouTube zadat řetězec
znaků VI. Zlechovské koštování).
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Ples hodové chasy

Tradiční ples hodové chasy
„Z pohádky do pohádky” se
tentokrát odehrál v duchu
pohádek.
Mnozí dospělí se tak vrátili do
dětských let, neváhali obléknout
kostýmy a dát si dostaveníčko
s mnoha známými pohádkovými
postavičkami.
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Putování po vinařských stezkách
Cvičení v tělocvičně ZŠ jinak. Druhou červnovou sobotu
se putovalo po vinařských stezkách Kyjova a okolí. Jako
cvičební pomůcka tentokrát postačilo kolo a sklenička pro
degustaci. Děvčata ze cvičení objevovala krásu slovácké
přírody mezi vinohrady a ochutnávala místní speciality
i vína přímo z rukou vinařů v tradičních vinných sklípcích.

Velikonoční jarmark

S příchodem jara se v prostorách
obecního úřadu konal tradiční
velikonoční jarmark. Návštěvníkům se
naskytla podívaná na ručně zdobené
kraslice, velikonoční perníčky a dekorace. Veškeré výrobky bylo možné
zakoupit. Den všem zúčastněným
zpříjemnily svým vystoupením děti
ze ZŠ a MŠ Zlechov.

Oslavenec skóroval za oba týmy
Kopačky sice pověsil na hřebík, ale
přece jenom mu je bylo souzeno znovu
obout. Bývalý hráč SK Zlechov Hynek
Vaněk chtěl své padesáté narozeniny
oslavit bez zbytečného rozruchu, ale
nejbližší rodina a přátelé byli jiného
názoru. Nic netušícímu oslavenci
přichystali překvapení a uspořádali
pro něj fotbalový zápas s týmem
seskládaným z jeho bývalých
spoluhráčů. Hynek, který v minulosti
oblékal dres nejen Zlechova, ale např.
i Slovácké Slavie, Jalubí a Břestku hájil
v první půlce barvy Jalubí, ve druhé
pak Zlechova. Utkání bývalých hráčů
skončilo přátelsky 3:3.
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Fotosoutěž
Poznáte místo na fotografii?
Abychom upozornili na krásná nebo jinak zajímavá místa v naší obci,
rozhodli jsme se uveřejnit snímek konkrétního místa ve zpravodaji.
Pokud budete znát správnou odpověď s uvedením, kde se místo
nachází, pošlete nám ji na adresu zpravodaj@obeczlechov.cz
nebo přineste na obecní úřad.
Nezapomeňte uvést svoje jméno a adresu.
Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží
hodnotnou cenu.
Na uvedenou adresu je možné také posílat svoje tipy a fotografie
pro uveřejnění v příštím čísle zpravodaje.
redakce

Výherce fotosoutěže z minulého čísla zpravodaje
Poznali jste místo na fotografii, kterou jsme uveřejnili v prosincovém čísle zpravodaje?
Jednalo se o Boží muka, která se nachází na cestě do Tupes, po pravé straně nad sklepy. Správnou odpověď nám zaslal pan
Miroslav Bílek, kterému tímto gratulujeme a výhru si může vyzvednout na OÚ.

Z historie obce

že zde bylo osídlení již někdy kolem roku
3000 před naším letopočtem.

Archeologické nálezy ve Zlechově

Byly objeveny objekty s hrubou primitivní
keramikou ze 3. století. Jde o keramické
předměty zhotovené neuměle rukama
bez použití hrnčířského kruhu – esovitě
profilované nebo dvojkónické hrnce, nečleněné mísy se zataženým okrajem,
misky s kónickými stěnami, misky
s nálevkovitě vyhnutým okrajem, či
s protlačováním okrajů hlubokými
vrypy. Ty jsou domácího původu.

Ve Zlechově narazil Josef Otrusiník při hloubení jamky pro stromek na poli parc. č. 716,
blízko hranice s obcí Tupesy, na pískovcové
kameny. Těch byla již dříve fůra vyvezena
a použita při stavbě. Poněvadž se v těch
místech kámen nevyskytuje, neboť podloží
ornice tvoří cihlářská žluťka (spraš), ohlásil
nález. Při zachraňovacím výzkumu ve dnech
2.–10. října 1956 bylo zjištěno, že „skládka
pískovců“ je zhroucená kamenná pec (topeniště) v zaniklé obytné chalupě. Při
pracech ochotně pomáhali Ladislav Hartl,
Antonín Úředníček a Karel Trávníček z Tupes.
Bylo tu nalezeno množství hlemýždích ulit,
rozhozených kolem topeniště. Kromě toho
přeslen, kamenné brousky a střepy z nádob
typu středněhradištního.
Ve vzdálenosti asi 1m od zhrouceného topeniště byla lavice, upravená z hlíny a pokrytá
plochými kameny. Na ni navazoval na její
východní straně malý sklípek. Asi 30 kroků
dále byla sídlištní jáma. Při jejím otevření
bylo objeveno hodně střepů ze slovanských
nádob, rovněž i typu středně hradištního. Ty
byly zdobené jemnými vlnovkami. Nalezena
byla dále kostěná šídla (proplétáčky), zlomky
zvířecích kostí, hojnost uhlíků a popele,
promíseného hlinkou a přepálené menší pískovcové kameny.
Výzkum tohoto místa potvrdil, že se zde
nacházejí zbytky starého slovanského sídliště z IX.–X. století n. l., kterému předcházely
i sídlištní objekty neolitické s nálezem střepů
z nádob kultury malované. To svědčí o tom,

Byla však objevena i tlustostěnná keramika z nečistého materiálu s masivními dny, téměř válcovitého tvaru,
jindy dvojkónických forem, někdy s nápadně vyhnutými okraji. Nepatrnou část
keramických výrobků tvoří keramika
vytláčená na hrnčířském kruhu. Ta je cizí
provenience. Cizího původu jsou i ukázky
drobné a kovové práce – součásti uzd,
parohové hřebeny s obloukovým držadlem,
prismatické kónické závěsky apod.

Je to doklad o směšování domácí a cizí
kultury a lze předpokládat, že na toto území
ve 4. a 5. století pronikaly různorodé cizí družiny z Podunají.

Výběr střepového keramického materiálu pocházejícího z místa naleziště.
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Pověst ze Zlechova
Při silnici v poli před Zlechovem stojí kamenný kříž. Je asi hodně starý, vypadá opravdu velmi sešlý. Je zcela odlišný od ostatních a tváří se, jako by
nechtěl nebo neuměl mluvit, nic nám o sobě nevypravuje. Je to bohatýr nebo žebrák? Vyhlíží zanedbaně, ale neprosí, spíš žaluje. A jak by ne, vždyť mu
při vší jeho nuzotě ještě chybí ruka, i když jen levá.
Chcete-li ten kříž v trávě pod višněmi najít, musíte se pozorně dívat. Není ani metr vysoký, snadno jej přehlédnete. Z jednoho kusu jej kameník kdysi
vytesal bez nákresu, od oka. Pravé rameno bylo o málo kratší, levé zase, pokud je měl, sedělo o něco níž. Při práci s traktorem je z neopatrnosti urazili
a nikomu dosud nenapadlo připevnit rameno k tělu a zbavit tak kamenného poutníka pocitu méněcennosti.
Kdož ví, jaké tajemství jej obestírá. Někteří moudří tvrdí, že zlechovský kříž je jedna z upomínek, které zanechávali Cyril a Metod a jejich žáci na svých
apoštolských cestách. Ale říká se též něco jiného. Ztište se a poslouchejte!
Je temná noc, hluboká a zrádná jako horské
jezero. Tmou se rozléhá zvláštní hukot a dunění,
rytmicky členěné a pravidelné jako krupobití,
které se právě přehnalo po střechách domů.
Zvuky se chvílemi ztrácejí a zase zesilují a teď,
jak měsíc na okamžik prozářil štěrbinou v mracích, bylo vidět nad cestou oblak zvířeného
prachu.

Strážní přecházeli mlčky ve dvojicích, jejich oči
přivykaly temnotě a postupně rozeznávaly
i vzdálenější věci. Jen tu a tam, když se oba
zastavili a zkoumali oblohu a vítr, padla mezi
nimi krátká poznámka. Kdyby byl někdo
pozorně naslouchal, byl by zachytil útržky
měkkého jazyka slovanského, příznačné znaky
ruštiny.

Ze tmy vyrazila četa jezdců, přehnala se kolem
ostrým klusem a zahnula vpravo. Druhá četa
v patách za prvou na témž místě zabočila vlevo. Širokými polokruhy objely oba oddíly kus
louky, určené za noční tábořiště, a opět se
spojily.

Vojáci spali, kam se který položil. Vítr jim přinášel
vůni schnoucího jetele i výdechy vzdálených
lesů, a spali pak tím tvrději. V polosnění střídali
hlídky a nakonec usínali i muži na hlídce z únavy
a z otupělosti nepokojným, trhaným spánkem.

V jejich čele kráčeli tamboři, vyhazovali paličky
nad hlavu a potmě je ve vzduchu chytali, aniž
přerušovali bubnování.

Spali tvrdě, natažení naznak nebo schouleni
v klubko, vysíleni mnohadenním bděním,
hladem i úmornými pochody, někteří s podvědomou myšlenkou neprobudit se již na tomto
světě.

Na povel důstojníkův rozešly se jednotlivé čety
na určená místa ke krátkému odpočinku.

Noc byla vlahá a kouzelně krásná, ale ta krása
byla nesmírně smutná.

Mezi plujícími oblaky znovu vyhlédl měsíc
a záhadným úsměvem postříbřil část horského
pásma s obrysem hradu i jeho věží na severozápadním horizontu.

Hrad Buchlov shlížel z nedobytného skalního
ostrohu jako neúprosný vládce do nížiny
Dolnomoravské, kterou ovládal od Napajedel
až po slovenskou hranici. Pohled z takové výšky
povzbuzuje sebevědomí.

Za jezdci postupovali pěšáci.

„Och, věděl jsem to!“ obrátil se hejtman k pobočníku.
„K zemi!“ zavelel. „Zašli jsme příliš daleko.“
Pobočník objel tryskem tábor a celá armáda se
bez hlesu složila do vlhké trávy, napojené rosou.
Ztichlé tábořiště se podobalo velkému hrobu.
Tu se již kyrysníci vraceli z objížďky a hlásili
hejtmanovi, že je zde bezpečno a žádný nepřítel
není nablízku.
„Hradu se v noci bát nemusíme,“ pokusil se rozptýlit pochybnosti jezdecký hejtman. „Než se
rozední, budeme daleko z jeho dohledu.“
Pobočník neuctivě odkašlal.
„Pane komandante,“ řekl povýšeně, „není zvykem Jeho Výsosti spoléhat na šťastné náhody.
Jsme tu daleko od našich a nepřítel na nás
může hledět právě z oken toho hradu.“
Hejtman jen pokrčil rameny na znamení, že na
jeho bedrech nespočívá odpovědnost.
„Je to rozkaz plukovníkův,“ řekl stroze.
Rozestavili stráže do hloubky a ve směru k hradu Buchlovu je zdvojnásobili. Pak zalehli do
trávy oblečení, se zbraní po boku.
Jeho Výsost, nejvyšší velitel, odpočíval v přepychovém polním stanu. Styk s hejtmany mu
obstarával pobočník. Vrchní velení noční výpravy svěřil plukovníkovi, jednotlivým útvarům
veleli hejtmani.

Ve svých síních a sklepech po staletí shromažďoval poklady drahých kovů i klenoty
umění a střežil je stejně důrazně jako svou moc.
V neklidných válečných časech byl strach jeho
hlavním hlídačem.

„Buďte jako ostříži a jako hadi!“ volal za nimi.
Měli úlohu snadnější, než očekávali. Jistěže je
nikdo nevítal s kyticemi a s fanfárami, nic se však
také v táboře nepohnulo a nikdo se nestavěl na
odpor.
Všechno živé, od prince – velitele až k poslednímu hlídači koní, bylo pohrouženo v strnulý
spánek. Vítr dováděl s travními stébly nad
hlavami spáčů a bzučel své proměnné melodie.
Slídiči bez překážky obešli tábořiště a pozorovali nepřítele z návětrné strany. Spočetli
množství a sílu jeho vojsk, druh i jakost zbraní
a výstroje a podle zásob odhadli, že výprava
potrvá dva, nejvýš tři dny.
(pokračování )

Smírčí kříž
V minulém čísle jsme Vás informovali o záměru vytvoření kopie smírčího kříže, který
se nacházel na rozhraní katastrů Zlechova
a Starého Města.
Během letních měsíců bude nainstalována
kopie tohoto kříže na určené místo u cyklostezky na Staré Město, spolu s umístěním
odpočívadla s informačním panelem o historii
smírčího kříže.

Hlídky na vysunutých hradních věžích napínaly
oči do tmy či do mlhy se stejnou úporností jako
do krajiny, zalité sluncem. Žádný děj, žádný
pohyb ať ve dne, či v noci, nesměli propustit bez
povšimnutí.
Oddíly ruského knížete Bedřicha, stojící ve službách Zikmunda Korybuta, byly navyklé postupovat a přesunovat se v noci. Žili tedy ve stálém
napětí za dne i ve spánku, připraveny v každém
okamžiku vyskočit a utíkat, nebo se zastavit
a mávat mečem. Přes všechnu svou obezřetnost,
až rafinovaně vypěstovanou, neušli dnes pozornosti buchlovských hlídek.
Jeden ze strážců na hlásné věži zahlédl při svitu
měsíce nedaleko Zlechova záblesky vytasených
šavlí. Blýskání sice brzy ustalo, avšak důstojník
hradní stráže, přizvaný k poradě, věděl ihned,
oč jde.
„Vojsko na pochodu!“ zvolal s vědoucí jistotou.
„Rozložilo se k odpočinku a nezapálilo ohně
a nezapálilo ohně. Nejsou to tedy přátelé.“
Sestoupil z věže a okamžitě poslal četu rychlých
jezdců na výzvědy k Zlechovu.

Nový smírčí kříž
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Velitel hradní posádky připravil zatím své
jezdce, rozdělil jim zbraně a roznítil je k boji.
Čekal již jen na návrat hlídek.

Při prvním výkřiku vymrštili se oba z lůžek a pobočník, spatřiv tu hrůzu, zvolal:

Kromě branného a věžních strážců stáli v pohotovosti všichni muži, schopni boje a rychlé jízdy,
a z žen ty, které se přihlásily k samaritánské
službě.

Skočil před pána a zakryl ho svým tělem.

Za plné tmy, dlouho před prvním úsvitem, přirazili ke Zlechovu, zvolna objeli vesnici a v opuštěném humně za posledními domy nechali své
koně volně se popásat.
Odtud vybíhali sehnuti po skupinách mezi
obilnými poli, klopýtajíce pod tíhou zbraní.
Mlčky, krok za krokem obklíčili širokým kruhem
tábořiště, vrhli se na zem a čekali.
Stříbrný terč měsíce sestupoval k obzoru, stíny
se protahovaly a bledly, začalo se rozednívat.
Předměty zvolna se stávaly viditelnými.
Na nejvyšším místě svírajícího kruhu zvedl se
od země stín a vzápětí třikrát po sobě zakrákala
vrána.
To bylo znamení k útoku.
A pak jako by se peklo rozevřelo.
Nad táborem se zvedla kruhová hradba těl,
sevřela se jako obrovská hradba těl, sevřela se
jako obrovská obruč a déšť svištících oštěpů sypal
se na nehybné, nic netušící oběti a přibíjel je
k zemi. Po každé salvě útočníci postoupili a srazili úžeji kruh.
Nejvyšším velitelem přepadeného sboru byl
vysoký, hrdý důstojník, podle tradice prý ruský
princ. Vzdal se pro dnešek velení a spal ve
stanu v plné polní výstroji zároveň se svým
pobočníkem.

„Jdou nepřátelé, jdou!“
„Však neprojdou!“ tvrdě opáčil princ, odstrčil
sluhu a s dýkou v zubech a s dvěma meči v rukou vrhl se proti napřaženým kopím.
Čtyři protivníky obratným šermováním složil
mezi klasy, pak uličku palašem prosekal mezi
Buchlovskými, až se jim octl v zádech. Ale jak
utíkal ke koni, byl zezadu zasažen šípem
zákeřného střelce, a pak ještě od druhého proboden halapartnou padl jako jeden z prvních.
Chtěl na koni odlákat Buchlovské a roztříštit
jejich útok, byla to však marná oběť.
Nepřítel dotíral ze všech stran, celá mračna
oštěpů vrhal do ležení a zvolna stahoval kruh.
Obránci se sbíhali v menší hloučky, ztráceli však
prostor a stávali se snadným terčem šípů a kopí.
Deset nejstatečnějších odhodlalo se nakonec
k zoufalému činu. Měli pevné helmy, železné
krunýře a dlouhé, ostré meče, hlavně však
nepřekonatelnou vůli probít se z toho pekla stůj
co stůj.
Krutost nepřítele, který surově dobíjel jejich
kamarády, spínající ruce o milost, propůjčovala
pažím deseti vyvolených nadlidskou sílu. Druh
druha kryl a podněcoval k divům udatnosti.
Vytvořili klín, prorazili železný kruh, prosekali se
obklíčením ke koním a za chvilku už jen obláček
prachu naznačoval, kudy prchali.
Bitevní pole ztichlo.

vydechnutím. Vítězní bojovníci mocně oddechovali, spalováni touhou po nových hrůzách,
ještě jich neměli dost.
Když byli mrtví obráni o poslední kousek oděvu,
odnášeli je zákopníci do hlubokých jam, kořist
naložili na vozy a pak už jen krví zbrocené,
zdupané obilí a polehlá tráva podávaly
výmluvné svědectví o jedné z tragédií, které se
zpravidla odehrávají bez diváků.
Deset statečných ruských jezdců hnalo se vysokou trávou, na kterou kosa zapomněla pro
svou službu smrti, a zanechávalo krvavé krůpěje
na orosených květech. Ujížděli k Nedakonicím
a lužními lesy dále k Ostrohu, podobní spíš
přízrakům nežli synům lidským.
Město Ostroh spěchalo otevřít jim brány a zahrnout je samaritánskou péčí.
Vojáci ihned vyhledali knížete Bedřicha a podali
mu věrnou zprávu, která i v nejprostším podání
byla strašná svou pravdivostí.
Deset zubožených postav srovnalo se do řady
a nejstarší z nich hlásil:
„Vojenský sbor prince plukovníka, do posledního
muže nastoupený, hlásí se po noční bitvě svému
vrchnímu veliteli!“
Knížeti Bedřichovi i jeho důstojníkům běžel při
tomto hlášení mráz po zádech.
„Kdyby to aspoň byla skutečná bitva“ tiše poznamenal jeden z důstojníků.
Kníže vzdal čest padlým, přešel řadem od muže
k muži a každému beze slova stiskl ruku.

Umlklo vytí psů a řev démonů, běsnících po
krvi, sténání raněných zhaslo s jejich posledním

Zpráva o tragédii u Zlechova se pak dostala do ruských kronik a ústním podáním se dochovala také u nás.
Chrabrého prince – důstojníka pohřbili po boji na místě, kde ho stihla smrt. Jeho druhové se po skončení vichřic hněvu vrátili na Moravu, vykřesali
z cetechovického kamene kříž a vsadili jej padlému hrdinovi na hrob.
Stojí podnes na mezce pod mladou višní, šest kroků od silnice, mlčenlivý, zmrzačený.
Staří lidé tvrdí, že se zvolna posunuje k cestě. A jak to povídal ten starý mlynář, už měl mnoho let, ale paměť mu sloužila a vyprávěl, radost
poslouchat.
„Sám to pamatuju,“ říkal stařeček. „Za mých mladých let stával ten kříž na dohození kamenem od cesty a od starých jsem slýchal, že býval od
silnice dobrých šedesát sáhů daleko. A se silnicí nikdo nehýbal, od nepaměti běží po stejném místě.“
Sedlák, kterému pole patřilo, kříž prý kdysi na jaře vykopal a koně jej vlekli na řetězech na dřívější místo, ale nic nebylo platno. Za několik dní našli
kříž tam, kde jej vyryli.
Kříž tedy nenápadně putuje a od nikoho si nedá poroučet. Až se posune k samé silnici, zatmí prý se slunce a nastane konec světa.
Zlechovský kříž není tedy ledajaký kámen. Však míval jeho majitel i tu výsadu, že celý pozemek s křížem byl osvobozen od placení daní a dávek.
O vánocích v roce 1805, po slavkovské „bitvě tří císařů“, zastavila se v Uherském Hradišti skupina kozáků cara Alexandra I., kteří ujížděli z nešťastné
bitvy. Horlivě se vyptávali na pole Na Hlavinách poblíž Zlechova.
Ruské letopisy prý znají to místo, před dávnými časy se na něm odehrála krvavá bitka mezi českými a ruskými vojsky. Ruské oddíly byly prý
nenadálým přepadem poraženy a pobity. Jenom menší skupina jezdecká prý se prosekala a donesla zprávu o nešťastné bitce carovi do Moskvy.
V té kruté řeži padl prý také ruský princ a jeho tělo tu posud odpočívá pod kamenným křížem.
To jsou upomínky na boje moravských táboritů v okolí Buchlova, Nedakonic a Uherského Hradiště.
Ruský kníže Bedřich z Ostroga přitáhl na pomoc moravským husitům jako spojenec litevského knížete Zikmunda Korybutoviče, „požádaného
a voleného krále českého“. Korybutovič však se svého království neujal a nikdy nebyl za krále korunován.
A tak se i Bedřich, který držel Světlovsko a Ostrožsko pod svou svrchovaností až do roku 1436, vrátil nakonec po mnohých dobrodružstvích zpět
do své krásné domoviny.
Zdroj: PODHOŘAN, Petr. Od Buchlova k Javořině. Románová příloha Slovácké jiskry, sv. 5, 1970
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Počet obyvatel
Stav obyvatel k datu 21. 6. 2018: 1677

Statistika pohybu obyvatel
Statistika pohybu obyvatel, Zlechov, 2018
Měsíc

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Stav

Leden

2

0

-4

0

-2

1678

Únor

0

0

-4

-1

-5

1673

Březen

2

1

0

-4

-1

1672

Duben

3

2

-2

-1

2

1674

Květen

4

1

-1

0

4

1678

Červen

0

0

0

-1

-1

1677

Celkem

11

4

-11

-7

-3

Věkové složení obyvatel
Věkové složení obyvatel obce Zlechov k datu 21. 6. 2018
Věk

Muži

Ženy

Věk

Muži

Ženy

0–5 let

42

51

60–69 let

117

113

6–17 let

125

100

70–79 let

78

59

18–29 let

96

103

80–89 let

53

22

30–39 let

119

112

90–99 let

5

3

40–49 let

146

136

00+ let

0

0

50–59 let

85

112

Celkem

866

811

†

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kolacia Tomáš
Tománková Alžběta
Sedláčková Emily

ÚMRTÍ
Slavík Vojtěch
Vávra Josef
Ing. Hejda Zbyněk
Knížová Aloisie

Houšková Eliška

Ševčík Jaroslav
Donátek Jaroslav
Holáň Vladimír

•

JUBILEA
Rosůlková Marie		
Bilík Jaroslav		
Vávrová Marie		
Gabrielová Drahomíra
Bartošíková Věroslava
Jirchářová Anna		
Bilíková Františka
Fialová Blažena		
Kořínková Anežka

97 let
92 let
90 let
90 let
89 let
89 let
87 let
86 let
86 let

Vávrová Františka
Psotková Zdeňka
Körberová Anežka
Škrla Josef		
Tománková Jarmila
Dudová Zdeňka		
Cigoš Jaroslav		
Ševčíková Božena
Vojtěšek Josef		

86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Jiřičná Věra		
Kutálek Josef		
Nimrichter Karel		
Kutálková Marie		
Bartošíková Marie
Bartošík František
Trnčáková Vlasta		
Martinková Marie
Lenhartová Marie

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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Recepty našich babiček
Bílá káva z melty
Odpolední kávu můžeme nahradit meltou s mlékem, která výborně
doplní čerstvě upečenou bábovku nebo cukroví. Takovýto nápoj se ve
své slabší verzi používal po vychladnutí i k pití na žízeň místo vody.
Ingredience: melta *), voda, mléko, případně cukr
*) Melta je kávovinová směs
kořene čekanky, cukrové řepy,
drcených obilek ječmene
a žita. Používá se i starší název
cikorka.

Při dávkování melty se řídíme pokyny na obalu. Meltu
uvaříme a necháme 3 minuty odstát. Scedíme. Mléko si
dolijeme podle svého uvážení, a pokud chceme opravdu
babičkovskou variantu, tak mléko svaříme. Osladíme,
a nebo pijeme zdravěji, bez cukru.

Kalendář akcí
4. 8. 2018 – 4. PIVNÍ SLAVNOSTI

25. 8. 2018 – Zlechovské dožínky

20.–21. 10. 2018
Slovácké hody s právem

3. 11. 2018 – Dozvuky hodů

Pro chvilku oddechu ...
Křížovka: Moje žena po mně chce každý den peníze. Co s nimi proboha dělá?
Nic, ... (dokončení v tajence)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Nápověda: ANNO, APUS, CARA, HODŽA, KETON, PINES, TORON, VOLOTRK, YRONG

14

Vodorovně:
A – druh plevelu; hlupák (zastarale)
B – proud; ohřátý; nešvar
C – kazit (expr.); cigareta; minist. předseda Benešovy vlády
D – rub poštovní známky; jednotka objemu nizozemí; pomluva
E – odborník v anatomii; výrobce brýlí; anglicky jedna
F – Tajenka
G – nemocniční oddělení; pojmenování (mn. č.); herní pou      kázky v kasinu
H – řeka v Polsku; hora Laosu; znělka
I   – žíla; zvířecí končetina; vojenský pakt
J  – malá Ata; ušlechtilí koně; velké pole
K  – rachtat; matematická zkratka
Svisle:
1   – šlépěj; zkamenělá prysyřice jehličnatých stromů
2   – dř. křižácký hrad; drobná árie
3   – iniciály herce Korbeláře; ruské pohoří; vypouštění
        surového železa z vysoké pece
4   – značka kilotuny; část Berouna; roku (knižně)
5   – zmrzlá voda; oheň; nahý lidský model
6   – název souhvězdí rajka; potírat; lenochod tříprstý
7   – sokolská slavnost; stornovat
8   – kotelny; nicaragujská řeka
9   – osobní zájmeno; to samé; nemoc RTU
10 – tělocvičný prvek; sosny (angl.); náš časopis
11 – omoknutí (říd.); rozpouštědlo; Inter City (zkr.)
12 – nešika; urozená Italka; inic. herce Oliviera
13 – zhotovená ražením; nerozpouštět se (o ledu)
14 – rychle; plynosilikát

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.
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