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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
začínají prázdniny, léto je v plném proudu,
většina z nás se chystá na zaslouženou
dovolenou. Rád bych vás na následujících
řádcích informoval o tom, co ještě chceme
v obci dokončit v letošním roce a co plánujeme v následujících měsících.
Jak již bylo avizováno v předchozích číslech
zpravodaje, bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na
zakázku „Než nám bude šest, objevíme
svět – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ
Zlechov“. Hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku od firmy GARD&N s. r. o.
s nabídkovou cenou 678 932,- Kč včetně DPH. Začátek stavebních prací je naplánován na měsíc červenec, finální práce pak
během měsíce října. Probíhá dokončení
projektové dokumentace na rekonstrukci
a rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova,
tato stavba by měla být realizována ještě
v tomto roce. Byla vybrána projekční kancelář
na zhotovení projektové dokumentace
ulice Školní a nyní probíhají projekční práce.
V měsíci březnu bylo zasláno do datové
schránky rozhodnutí o poskytnutí dotace na
realizaci stavby „Na kole za historií Velké Moravy“, schválená dotace činí 407 418,00 EUR.
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání
schválilo zadání výběrového řízení na tuto

INFORMACE PRO OBČANY
stavbu. Termín realizace je naplánován
na 3/2020. Současně nám byla předána
informace o podpoře společného projektu
se Sdružením měst a obcí Východní Moravy
na nákup kompostérů a štěpkovače. Na
posledním veřejném zasedání zastupitelstva
obce byl usnesením schválen záměr přípravy
ke zpracování zadání zastavovací studie
ploch v obci Zlechov, označené v územním
plánu jako: BI 11, BI 8, BI 7, BI 13, BI 14, BI
15, SO 21 a WT 77. Rádi bychom začali s přípravou a jednáním s občany na vytvoření
nových lokalit pro výstavbu rodinných domů.
Zastupitelstvo se zabývalo také jedním z problémů, a to nízkým počtem dětí, které
navštěvují základní školu. Rozhodlo se
proto a schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč
na alespoň část výdajů, které musí rodiče
vynaložit při nástupu svého dítěte do 1. třídy. Když zimě definitivně odzvonilo, byly
umístěny květináče na budově obecního
úřadu, na mostních konstrukcích a vysázeny
plochy u opravené silnice. Dále byly osazeny
stojany na kola v průtahu obce na místech,
které byly součástí žádosti o dotaci na nově
vybudovanou cyklostezku. Jedná se zejména
o místa okolo občanské vybavenosti. V jarních měsících jsme také zakoupili a osadili
koše na psí exkrementy, postupně budeme
počet těchto košů rozšiřovat. Touto formou
žádám občany, aby tyto koše využívali.
V měsíci červnu jsme dostali povolení na
umístění a osazení informačních radarů v obci na vybraných místech. Během prázdnin

budou tyto radary osazeny na místech,
které jsou nejfrektovanější. Menší problém
nastal s umístěním autobusových přístřešků,
které mají být na plochách, pod kterými
jsou vedeny inženýrské sítě. Proto bylo
zadáno zpracování projektové dokumentace
včetně rozhodnutí správců sítě k vhodnému
umístění. Bohužel jsme stále nezískali stavební povolení na realizaci parku U Potoka,
který by měl být během prázdnin stavebně
povolen a připraven k realizaci. Stále rádi
přivítáme jakékoliv historické fotografie nebo
dokumenty, které se týkají naší obce. Za dobu, co jsme začali po fotografiích pátrat,
jsme nashromáždili velké množství materiálu,
který samozřejmě archivujeme. Poděkování
patří Vám všem, kteří jste do tohoto archivu
přispěli nebo ještě v budoucnu přispějete.
Všem dětem, jejich rodičům a spoluobčanům
přeji krásné a pohodové léto plné sluníčka,
mnoho zábavy, radosti a dobrodružství,
ale také zasloužený odpočinek a spoustu
nevšedních zážitků. Ať Vás neopouští zdraví,
dobrá nálada a můžete alespoň několik
krásných slunečných dnů trávit mezi rodinou
a přáteli, na místech, kde se budete cítit
dobře.
Ing. Ondřej Machala, starosta obce
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Zůstatky bankovních účtů k 18. 6. 2019
Název účtu

Číslo účtu
3121721/0100

Komerční banka – běžný účet

Konečný zůstatek
4 887 532,87 Kč

5614370607/0100

Komerční banka – termínované vklady

94–1310721/0710

Česká národní banka – dotační účet

250 853,94 Kč

2270072329/0800

Česká spořitelna – běžný účet

703 968,26 Kč

332424459/0800

Česká spořitelna – úvěrový účet

43–9680220277/0100 Komerční banka – depozitní účet (VB)

19 000 000,00 Kč

– 4 936 633,00 Kč
5 325,56 Kč
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Informace ze zastupitelstva
Přijatá usnesení
3. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov, konané 19. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Zlechov určuje pana
Ivana Vojtěška a pana Ing. Stanislava Tománka ověřovateli zápisu a paní Naděždu
Náplavovou zapisovatelkou 3. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, p. o. za účetní období 2018 sestavenou k 31. 12. 2018
v plném jejím rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 56/2019 bylo schváleno.

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Vojtěšek)

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok k 31. 12. 2018.

Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
Žádost o poskytnutí dotace na přístrojové
vybavení (EKG, CRP, INR) do ordinace
všeobecného praktického lékaře pro
dospělé v obci Zlechov č.j. OUZL 90/2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov (poskytovatel) a Všeobecným lékařem Brno s. r. o.,
1. Máje 67, 281 63 Kozojedy, IČ: 29367484
(příjemce dotace) ve výši 65 265,- Kč.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 52/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o majetku
obce za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 53/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2018
včetně Zprávy č. 266/2018/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Zlechov za
rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Součástí
závěrečného účtu obce je i schválení
výsledku hospodaření roku 2018 ve výši
8 813 355,82 Kč a jeho převedení na účet
432.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 54/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Účetní závěrku obce Zlechov za účetní období
2018 sestavenou k 31. 12. 2018 v plném
jejím rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 55/2019 bylo schváleno.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (p. Vojtěšek, Bc. Klučka)
Usnesení č. 57/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
finanční příspěvek organizaci Svazu tělesně
postižených v ČR, z. s., místní organizace
Velehrad, Salašská 290, 687 06 Velehrad,
IČ: 71190473 ve výši 2 000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 58/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek organizaci Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Buchlovice,
Váhovy 620, 687 08 Buchlovice, IČ: 65325664
ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 59/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800087619 mezi Obcí Zlechov,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ 00291609
(povinný) a GridServices, s. r. o., Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311

(oprávněný). Předmětem této smlouvy je
právo zřídit a provozovat na pozemcích
plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět na pozemky. Cena věcného břemene
se sjednává ve výši 1000 Kč. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330049602/001 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 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-tisíce-čtyři-sta korun
českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 61/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
převedení hospodářského výsledku za rok
2018 organizace Základní škola a Mateřská
škola Zlechov p.o., Zlechov 229, 687 10,
IČ: 70299749 ve výši 183,11,- Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 62/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje výzvu
a podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem projektu „Než
nám bude šest, objevíme svět – zahrada
a hřiště v přírodním stylu MŠ Zlechov“.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2019 bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Zlechov určuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
projektu „Než nám bude šest, objevíme
svět – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ
Zlechov“ ve složení: Ing. Ondřej Machala,
Ing. Pavel Zajíc, Ing. Stanislav Tománek,
Ing. Petr Valenta a Ing. arch. Šárka Brantalová.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Valenta)
Usnesení č. 64/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje firmu INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště provedením výběrového
řízení na projekt „Než nám bude šest, objevíme
svět – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ
Zlechov“. Cena za zpracování výběrového
řízení činí 10 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 65/2019 bylo schváleno.

Přijatá usnesení
4. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov, konané 11. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo pana
Richarda Klofáče a pana Bc. Pavla Klučku
ověřovateli zápisu a paní Lenku Andrýskovou
zapisovatelkou 4. zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 		
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 70/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zlechov konaného dne 11. 6. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 71/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí Hospodaření obce Zlechov k 31. 3. 2019.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách v základní škole
pro ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková organizace
dle § 23 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve školním
roce 2019/2020.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 66/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje průběh a výsledek poptávkového řízení na
projektanta zakázky „Rekonstrukce MK
ulice Školní“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s uchazečem panem
Zdeňkem Vladykou, Na Honech I, 5540,
760 05 Zlín, který předložil nejnižší cenovou nabídku ve výši 140 000,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

687 38 v celkové částce 23 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 68/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje příspěvek prvňáčkům, kteří nastoupí do 1. třídy
Základní a Mateřské školy Zlechov p. o. ve
výši 1000,- Kč na žáka.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 69/2019 bylo schváleno.

Usnesení č. 67/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace VO Zlechov, u Hřbitova od
firmy M plus elektro s. r. o., Nedakonice 468,

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 72/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
vyhotovení znaleckého posudku na části
pozemků dle přílohy, jedná se o parcely:
parc. č. 225/6 cca 153 m2, 225/11 cca 218 m2,
228/5 cca 117 m2. Pozemky parc. č. 228/1 cca
61 m2 a 228/3 cca 57 m2 budou do znaleckého
posudku zahrnuty pouze v případě vyslovení
souhlasu vlastníka. Další postup na odkup
části těchto pozemků bude dále projednán
s vlastníky a návrh kupní ceny bude předložen na příštím zastupitelstvu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 73/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030044589/001
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 Č. Budějovice, IČ: 280 85 400
(oprávněný).
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 74/2019 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek organizaci Charita Uherské
Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01,
IČ: 44018886 ve výši 10 000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 75/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek ZO Českého svazu ochránců přírody Buchlovice, Kostelní 403,
687 08, IČ: 70967318 ve výši 1 500,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 76/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje
finanční příspěvek pro Centrum zdravotně
postižených Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, IČ: 26593823.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Ivan Vojtěšek)
Usnesení č. 77/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek pro Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s., tř. Masarykova 119,
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698 01 Veselí nad Moravou ve výši 1 500,Kč a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 78/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, Ústavní
ul. č. 95, 181 02 Praha 8.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Ivan Vojtěšek)
Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací u veřejné zakázky
„Než nám bude šest, objevíme svět – zahrada
a hřiště v přírodním stylu MŠ Zlechov“ 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 678 932,- Kč včetně DPH se společností
Ing. Ladislava Nagyová – GARD&N s. r. o.,
Hradišťská 250, 686 03 Staré Město,
IČ: 26954575, zastoupené Ing. Ladislavou
Nagyovou, jednatelkou společnosti. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu
k podpisu výše uvedené smlouvy.

INFORMACE PRO OBČANY
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Pavel Klučka)
Usnesení č. 80/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu k přípravě podkladů pro výběrové
řízení a podání nabídek na zakázku malého
rozsahu a podlimitní veřejnou zakázku
s názvem „Na kole za historií Velké Moravy“.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Pavel Klučka)
Usnesení č. 81/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
firmu INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště provedením výběrového
řízení na projekt „Na kole za historií Velké
Moravy“. Cena za zpracování výběrového
řízení zakázky malého rozsahu – umělecké
prvky činí 20 000,- Kč bez DPH. Cena za
zpracování podlimitní zakázky na stavební
práce činí 40 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Pavel Klučka)
Usnesení č. 82/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov určuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek na
podlimitní zakázku a zakázku malého

rozsahu s názvem projektu „Na kole za
historií Velké Moravy“ ve složení: Ing. Ondřej
Machala, Ing. Pavel Zajíc, Ing. Stanislav
Tománek, pan Ivan Vojtěšek, Ing. Josef Pavliš.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Bc. Pavel Klučka)
Usnesení č. 83/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 84/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje záměr ke zpracování zadání Zastavovací
studie ploch v obci Zlechov označené
v územním plánu jako: BI 11, BI 8, BI 7, BI 13,
BI 14, BI 15, SO 21 a WT 77. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu k oslovení
firmy INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště k vypracování zadávací
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 85/2019 bylo schváleno.

Nezodpovědnost majitelů psů

Příspěvek pro prvňáčky

Pes přináší nejen radosti, ale i řadu starostí.
Velmi diskutovaným problémem je hlavně jejich volné pobíhání na veřejném prostranství
a úklid exkrementů.

Máte doma budoucího prvňáčka, který od
září 2019 nastoupí do naší Základní školy ve
Zlechově? Budoucí školák se těší a Vás trápí
výdaje spojené s jeho nástupem do 1. třídy?
Protože si uvědomujeme, že nástup prvňáčka
do školy představuje i vyšší výdaje v podobě
nákupu školních pomůcek a vybavení,
rozhodlo Zastupitelstvo Obce Zlechov přispět
každému dítěti nastupujícímu do 1. třídy ZŠ
Zlechov částkou ve výši 1.000 Kč. Částka bude
poukázána na obecním úřadě po podpisu
darovací smlouvy. Doufáme, že Vám tímto
příspěvkem výrazně ulehčíme nákladnější
nákup školních pomůcek a zpříjemníme tak
nástup Vašeho prvňáčka do školy.

Volný pohyb psů
Poslední dobou narůstají stížnosti na volný
pohyb psů nebo na majitele, kteří chodí se
svými psy, aniž by je měli na vodítku.
Upozorňujeme proto všechny majitele
psů, jichž se takové jednání týká, že v obou
případech porušují obecně závaznou
vyhlášku č.1/2013 obce Zlechov. Zároveň
apelujeme na majitele psů, aby si uvědomili,
že stejný vztah ke psům jako mají oni, nemají
všichni spoluobčané. Jsou i takoví lidé, kteří

se psů bojí a nezáleží ani na tom, jak je pes
velký. Pro malé dítě, na které se řítí cizí pes jeho
velikosti, to může být traumatizující zážitek
na celý život. Stejná situace nastává, když
majitel malého plemene řádně vedeného na
vodítku potká někoho s volně se pohybujícím
mnohokrát větším psem.
Znovu opakuji, že bezpečný pohyb psů řeší
obec obecně závaznou vyhláškou o pohybu
psů a občané jsou povinni se tímto nařízením řídit.

Psí exkrementy
Hlavně po zimě, kdy místo sněženek začínají
vykukovat zapáchající hromádky, přibývají
stížnosti na majitele psů. Stále se mezi námi
objevují tací, kteří jsou bezohlední vůči svému
okolí, klidně nechají vykonat potřebu svého
psa před sousedovým plotem, či na místě kudy denně projde několik lidí. Apelujeme na
všechny neukázněné pejskaře, aby uklízeli po
svém psovi! Chceme majitelům psů vyjít vstříc
a v letošním roce umístit několik košů na psí
exkrementy. I nadále budou tyto koše přibývat. Neměl by být tedy problém pytlík s obsahem vhodit do některého z odpadkových
košů, jako to již dnes spousta pejskařů dělá.
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Parkování na chodnících
V posledních týdnech se opět potýkáme s problémem parkování na chodnících a to napříč
všemi lokalitami obce. Dalším problémem je
stání dlouhodobě odstavených vozidel (bez
TP) na veřejných parkovištích a veřejných plochách. S tím souvisí i rostoucí množství stížností na zhoršení průjezdnosti komunikací,
průchodnosti chodníků a v neposlední řadě
i poškozování obecního majetku (rozbitá zámková dlažba, rozdrcený obrubník, nemožnost provedení údržby atd.). Obecní úřad
Zlechov proto ve spolupráci s Policií ČR vyzývá občany, aby neparkovali na místních
chodnících a veřejných plochách. V případě
porušení tohoto nařízení budou občané pokutováni, případně bude jejich vozidlo
odtaženo.
•

Stání na chodníku nedodržením § 53
odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku

nebo stezky pro chodce užívat, pokud
není v tomto zákoně stanoveno jinak.
•

Nedovolené stání na komunikaci (především na hlavních silničních tazích) porušujícím § 25 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
a to nerespektováním ustanovení, které
uvádí, že při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy.

Obec hledá pracovníky
na sezónní práce
Obec Zlechov hledá brigádníky z řad občanů
na sezónní práce na veřejném prostranství.
Jedná se především o sečení, hrabání a odvoz
trávy, nátěry konstrukcí, údržbu a opravu
obecního majetku.
Zájemci o brigádu se mohou přihlásit osobně
na obecním úřadě.

Výzva je směřována všem řidičům (především
těm, kteří mají vytvořena parkovací místa
před domy, popř. vlastnící průjezd, garáž,
zahradu s možností parkování atd.), aby svá
vozidla parkovali především na těchto místech.
Případně je možné využívat již připravených
parkovacích ploch a míst k parkování určených.
Na hlavních tazích v obci by potom řidiči
měli stát pouze po nezbytně nutnou dobu;
nejlépe se zapnutým výstražným osvětlením
signalizujícím překážku provozu s nepříliš
dlouhou dobou trvání; na chodnících pro
chodce je parkování zakázáno zcela.

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje
k nám na Moravu byla událost obrovského
kulturního a duchovního významu nejen pro
naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude na našem úřadě
vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka
je v současnosti také vnímána jako symbol
sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího
duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské
vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se
dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje
zemský znak a zemské barvy: „Země moravská

Zemské barvy (žlutá a červená)
a znak Moravy, rok 1900

podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici
vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě
kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“
Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý,
spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu
nacionalismu, to byla právě moravská vlajka,
která sjednocovala obyvatelstvo naší země
bez ohledu na národnost. Ačkoliv události
dvacátého století nebyly pro její užívání
příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první
republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění
poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené
moravské vlajky začaly být opatřovány
zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných
podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.

Současná podoba moravské vlajky

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny
spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského,
15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským
králem připadá na první říjen, 28. října si
připomínáme si nejen vznik Československé
republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá
s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.

Jošt Lucemburský, kresba z Kodexu Gelnhausen
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Zlatý erb
Ocenění zástupcům měst a obcí, které se
letos nejvýše umístily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky
a elektronickou službu, byla v měsíci březnu
slavnostně předána ve Zlíně. Zlechov mezi
obcemi uhájil prvenství za nejlepší elektronickou službu – Hlášení škody v obci.
„Informovaný občan je spokojený občan
a internet je bezpochyby čím dál důležitějším
zdrojem informací pro veřejnost. Proto děkuji
všem, kdo se dobře starají o chod a rozvoj
webových stránek měst a obcí a naplno
využívají možností, které tento způsob
komunikace s občany skýtá,“ uvedl radní Petr
Gazdík, který přišel předat ocenění a osobně
poblahopřát.
Porotu nejvíce zaujala elektronická služba
obce Zlechov. „Je opravdu kvalitně zpracovaná, umožňuje nejen nahlásit jakoukoliv
závadu v obci, ale rovněž ji lokalizovat
přesně na mapě a případně i přiložit
fotodokumentaci,“ uvedl Jan Vajdík, předseda odborné poroty ve Zlínském kraji.

Krajské kolo soutěže uspořádal spolek Český
zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem.
Přihlášeno do něj bylo celkem 16 webových

stránek měst a obcí a 6 elektronických služeb,
které města nebo obce provozují.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
Zlechov

ANO
26,01 %

Volby proběhly ve dnech 24. a 25. 5. 2019

KDU-ČSL
17,96 %

SPD
12,06 %

Účast voličů obce: 28,22 %

Piráti
10,46 %

KSČM
7,51 %

STAN
6,17 %

Nejoblíbenějším učitelem je Pavlína Strýčková
Tento titul si rodačka ze Zlechova vysloužila,
když zvítězila v regionálním kole soutěže
Zlatý Ámos ve Zlíně. Zároveň se může pyšnit
i Ámosem sympaťákem a navíc získala titul
Ámos matikář.
Do letošního 26. ročníku ankety Zlatý Ámos
o nejoblíbenějšího učitele navrhli žáci a studenti 68 pedagogů, o dva více než v předchozím roce. Mezi navrženými bylo 50 žen. Většina přihlášených učí na základních školách,
středoškolských profesorek a profesorů je 11.
Vítězka učí matematiku a tělocvik na Základní
škole U pálenice v Kunovicích na Uherskohradišťsku.
Za celou obec Zlechov ji moc gratulujeme
a přejeme mnoho dalších nejen pedagogických úspěchů.
Pavlína Strýčková se svými žáky (zdroj: FB P. Strýčkové).

ODS
5,63 %
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Fotografické střípky z historie obce
Výzva spoluobčanům
Výzva občanům, aby věnovali historické fotografie obce, přináší své ovoce, ale materiálů není
stále dost. Výsledkem našeho snažení jsou panely fotografií, které můžete zhlédnout v prostorách
obecního úřadu.

Panely s historickými i současnými
snímky z obce Zlechov

Rekonstrukce kabin SK
Realizační firma: STAVSPEKTRUM s. r. o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště, jednatel pan Ing. Jaroslav Martinák ze Zlechova

Za obec Zlechov jako vlastník budovy: starosta Ing. Ondřej Machala a člen zastupitelstva
Ing. Petr Valenta

Technický dozor stavby: INVESTA UH, s. r. o.,
Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, pan
Radek Malina

Cena díla dle smlouvy:
4 820 196,- Kč bez DPH
1 012 241,- Kč DPH
5 832 437,- Kč vč. DPH

Zástupce SK Zlechov: pan Bohumil Obdržálek
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Nový lékař v obci
Od 4. března 2019 je v budově Obecního
úřadu ve Zlechově nově otevřena lékařská
ordinace pro dospělé, kterou vede MUDr.
Kateřina Krošláková. I nadále je možná registrace pacientů všech pojišťoven. K registraci stačí pouze kartička pojištěnce. Není
třeba vyzvedávat si dokumentaci u svého
původního lékaře, o celý proces se postará
personál nové ordinace.

Čistý Zlechov
Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme
svět, ukliďme Česko uklízelo i ve Zlechově,
byla sobota 6. dubna. Do této akce, která je
zaměřena na dobrovolnické úklidy černých
skládek, ale i drobného nepořádku z naší
přírody, měst a obcí, se v loňském roce
zapojilo celkem přes 130 000 účastníků.
Proto organizátoři museli i letos věnovat
největší úsilí zajištění logistiky celé akce
a především úklidových prostředků (pytlů
a rukavic) pro zapojené dobrovolníky.
Letošní ročník zaměřil svou pozornost na
pneumatiky pohozené v přírodě, potocích,
skrytých zákoutích měst a obcí… „Pneumatiky
jsou pro nás takovým ‚evergreenem‘ , “ říká
Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
„Narážíme na ně již od prvního ročníku úklidů,
mnohdy na těžko uvěřitelných místech. Je stěží
pochopitelné, že se někomu ‚vyplatí‘ táhnout
pneumatiky do lesa, když je může bezplatně
odevzdat na jednom z několika stovek míst
zpětného odběru. Proto bychom chtěli problematiku pneumatik a jejich zpětného
odběru více zviditelnit, zmapovat při úklidech
jejich množství a zaměřit se na prevenci, aby
tento odpad zbytečně nevznikal.“
První ročník úklidové akce proběhl v roce
2014 a ještě v tomtéž roce získal ekologického oskara. Úklid se koná zpravidla na jaře
a na podzim.

INFORMACE PRO OBČANY
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KNIHOVNA / FARNOST

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY

Informace z knihovny

v období letních prázdnin

Na jaké knihy se v knihovně po
prázdninách můžete těšit?

3., 17. a 31. 7. 15.00–17.00
14. a 28. 8.
15.00–17.00

I nadále myslíme na doplňování nových a zajímavých titulů do knihovního fondu.

Cube Kid

Deník malého minecrafťáka
– Kotě z podsvětí
Kocourek Billy by
udělal nejlépe, kdyby
poslouchal svou mámu.
Místo toho se ale ocitne
v Podsvětí plném
děsivých mobů.
V doprovodu veselého
ďasa a hodné
čarodějnice rozvíjí
své čerstvě získané
nadpřirozené síly. Bude to ale stačit, aby se
postavil Endernovovi, který chce se svou
armádou ovládnout Nadzemní svět? Aby
ho zachránil, musí se stát vyvoleným – tím,
o němž mluví proroctví.

Chris Carter

Galerie mrtvých
„Jedenatřicet let
u sboru, a za ta léta
jsem viděl šílených
věcí víc než dost, ale
kdybych si mohl, než
umřu, vybrat jen
jednu věc, kterou
bych radši neviděl… Tak by to byla
tahle.“ Tak poručík Losangeleského
policejního sboru přivítá detektivy
Huntera a Garciu na místě, kde
se podle všeho odehrála snad
nejotřesnější vražda, jakou kdy
vyšetřovali. Brzy po ní následují
další, události se vyvíjejí nečekaným
směrem a detektivové útvaru
ultranásilných zločinů musí spojit
své síly s agenty FBI. Společně
s nimi se pak vydávají po stopě
sériového vraha, jehož loviště nemá
hranice, psychopata, pro kterého
vraždy zdaleka nejsou jen zabíjení –
považuje je za druh umění.

Farnost
Vyznamenání farníků
V sobotu 4. 5. 2019 se konala v katedrále sv.
Václava v Olomouci pouť k sv. Janu Sarkandru.
Při příležitosti této pouti byli vyznamenáni
2 farníci ze Zlechova. Hlavním celebrantem
mše svaté byl arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Koncelebrovali biskupové Nuzík a Hrdlička
i sekretář P. Gatner.
Po mši svaté sekretář arcibiskupa P. Gatner
představil jednotlivé vyznamenané. Z rukou
otce arcibiskupa přijali vyznamenání pamětní

Jaroslava Černá

Alena Jakoubková

Dům v podhradí
Která ze sester se
rozhodne bydlet v domě po zemřelé matce,
přestože žádná nemá
na dětství ty nejlepší
vzpomínky? Která jako
první zažije neuvěřitelné
příhody, nevysvětlitelné
zážitky a životní zvraty,
jaké by nikdy nepředpokládala? Obě sestry musí projít
nevysvětlitelnou částí života, aby
pochopily, čím pravděpodobně prošla
i jejich matka a všichni, kteří před nimi
v tom starém domě na kouzelném
romantickém místě ve stínu hradní
zříceniny bydleli.

Petr Horáček

Hledám manžela
… děti vítány

vychází v září

Je vám čtyřicet, nemáte
děti a váš manžel vám
oznámí, že s mladou
milenkou čeká dítě. A že
chce rozvod. Tuhle situaci
pláč nespraví. Sandra
má naštěstí báječnou
přítelkyni Pavlínu, která
vymyslí plán. Začne Sandru
seznamovat s muži, kteří
se o své děti starají sami. Plán to není špatný,
ženichové jsou sympatičtí, ale… Sandře se
líbí Libor, a tak jednou v noci se za ním vydá
a prožije s ním nejkrásnější noc svého života.
Libor jí však ráno dá jasně najevo, že mezi
nimi se o žádnou lásku nejedná…

Gytha Lodgeová

Nenažraná koza

Ukrytá

Mlsnou kozu
nebaví přežvykování trávy,
a tak se rozhodne
vyzkoušet něco
nového. Obejde
celý statek, kočce
vypije mléko,
spořádá prasátku
bramborové
slupky, farmářově dcerce slupne
botu a farmářovi dokonce trenýrky. Není divu, že se jí udělá
špatně. Zezelená, zežloutne,
zmodrá… A léčí se z toho celý
týden – v pondělí přestane
škytat, v úterý se jí přestane
motat hlava, ve středu si
mohutně říhne… A o víkendu
už je to zas ta stará nepoučitelná
koza. Dokud nenajde opuštěnou
holinku…

Skupina teenegerů se vydá na
noc kempovat do lesa. Jsou mladí,
oblíbení, budoucnost mají před
sebou. Aurora Jacksonová je štěstím
bez sebe, že se k nim může přidat.
Večer začíná jako každý jiný — pití,
tanec, rvačka, líbání. Někteří se
po dvojicích vytrácejí do lesa, jiní
zůstávají sami se zlomeným srdcem.
Ale ráno není Aurora, nejmladší
členka skupiny, k nalezení. Její přátelé tvrdí, že když
ji naposledy viděli, byla v pořádku a chystala se jít
spát… O třicet let později je nalezeno tělo. Inspektor
Jonah Sheens už ale tuší, co na něj v lese čeká: Aurora
Jacksonová se konečně našla. V roce 1983 se Sheens
účastnil pátrání a místní mládež znal osobně — včetně
Aurory. Nyní je odhodlaný konečně odhalit pravdu.
Vyšetřování zavede bývalé členy party zpátky do lesa,
kde jsou opět konfrontováni s událostmi oné osudné
noci, kdy jedna z nich zemřela a ostatní se nenávratně
změnili. Všichni tvrdí, že jsou nevinní, jenže o místě,
kde byla Aurora nalezena, věděli jen oni…

list a z rukou otce Nuzíka pamětní medaili.
Ze Zlechova byli oceněni Marie Mikulová
a Antonín Martínek, z Buchlovic Marie Zámečníková. Po skončení slavnosti měli přítomní
možnost fotografování v katedrále a odpoledne je čekalo v Arcibiskupském paláci
pohoštění a neformální setkání s arcibiskupem a otcem Nuzíkem. Ze Zlechova se kromě
oceněných účastnili slavnosti Ing. Haloda,
Marie Kužmová a Marie Skrežinová.

Farní táborák
Ve čtvrtek 13. června se konal farní táborák.
Necelé tři desítky dětí se sešly na mši svaté

vychází v září

v kostele a pak spolu s rodiči přešly na faru.
Tady byl zapálen oheň, na kterém si mohly
děti a posléze také rodiče opékat do zlatova špekáčky. Kromě špekáčků děti také
opékaly a vychutnávaly si suchý chleba,
který při jídle příjemně chrupal. Farní dvůr
svou rozlohou přímo vybízí ke hrám a děti
se tu mohly jaksepatří vydovádět. Rodiče
posezení využili k přátelskému
popovídání. Poděkovaní si
zaslouží manželé Helena
a Antonín Halodovi,
kteří akci organizačně
zajišťovali.
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Mateřská škola
Nový kalendářní rok jsme v naší školičce
zahájili 3. ledna. Povídali jsme si o prožitých
vánočních prázdninách a vzájemně se pochlubili vánočními dárečky.
Celý leden předškoláci navštěvovali předplavecký výcvik a na závěr obdrželi „mokré“
vysvědčení.
V průběhu zimních měsíců jsme se ve třídách
učili charakteristické znaky zimy, vyprávěli si
o zimních sportech, kreslili sněhuláky, vločky,
paní Zimu. Když napadl sníh, užívali jsme si
ho na zahradě, koulovali, bobovali a taky jsme
si udělali pokus se sněhem. Děti ani netušily,
jak „špinavá“ voda z něho zbyla.
V únoru nás navštívilo divadlo Truhlík a Truhlička a maňáskové divadlo Šikulka.
V měsíci březnu jsme pomalu začali vyhlížet
jaro, učili se básničky a písničky o sluníčku,
kytičkách, broučcích a těšili se, až jaro nastoupí v celé své kráse. Navštívilo nás divadlo
Rolničky. V dubnu jsme se už těšili na zápis
do základní školy, kde jsme plnili různé úkoly,
abychom předvedli co všechno umíme a jak
moc už se do školy těšíme.
Když se přiblížily Velikonoce, tak jsme spolu
s rodiči tvořili na velikonočních dílničkách.
V květnu jsme maminkám připravili dáreček
k jejich svátku v podobě besídky, na které
Motýlci tančili v krojích lidové pásmo a Sluníčka přednášela, zazpívala a zatančila.
Obě třídy jsme byly na společných výletech
"Živá voda" na Modré a na Barborce, kde jsme
hledáním pokladu oslavili Den dětí.
Se školním rokem jsme se rozloučili společným táborákem a pasováním předškoláků
na školáky.

Na nový školní rok se do naší školičky přihlásilo 16 dětí, na které se už všichni moc
těšíme. Kolektiv zaměstnanců MŠ Zlechov

přeje všem dětem a občanům hezké a pohodové prázdniny.

motivován šašky a klauny a děti si ho vesele
užily.

V dubnu už se venku probouzela příroda,
tak se děti zúčastnily přírodovědné soutěže
Poznej a chraň a společným úklidem oslavily
Den Země.

Základní škola
A co naše škola?
V roce 2019 obohatila naše děti o spoustu
vědomostí, dovedností a zážitků. Kromě
školního vyučování měly děti možnost
rozvíjet své výtvarné, hudební, literární, sportovní a mnohé jiné schopnosti.
Pedagogové mimo svou vzdělávací práci pro
děti zorganizovali pestrý program a zajímavé
akce.
V lednu děti cestovaly do Zlína, kde v kongresovém centru zhlédly program Alenka
v říši hudby. Druhou a pátou třídu také
čekala beseda s policistkou o bezpečném
chování a nástrahách internetu a s hasiči
program Hasík.
Únor byl ve znamení školní recitační soutěže, a protože se na ni děti pilně připravovaly, některé postoupily do okrskového a okresního kola a tam úspěšně naši
školu reprezentovaly. Tradiční karneval byl

V březnu jsme změřili své vědomosti v matematické soutěži Klokan a některé třídy přespaly ve škole na Noci s Andersenem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V květnu bylo největší a nejnáročnější akcí
vystoupení ke Dni matek, na kterém se jednotlivé třídy představily se svým programem.
V červnu nás potěšilo folklorní vystoupení
Hradišťánku v Klubu kultury v Uh. Hradišti,
branný den s jednotlivými stanovišti u fotbalového hřiště i povídání s paní doktorkou
o první pomoci, kterou bylo možno si hned
prakticky vyzkoušet na sobě či na velkém
plyšovém medvědovi.
Děti také často vystupovaly se svým folklorním programem, pomáhaly vítat na svět naše
nejmladší občánky, reprezentovaly nás na zlechovském Folklorním dnu i v Tupesích v pěvecké soutěži Tupeský džbáneček.
Spolupracovali jsme také s místní knihovnou,
kterou děti rády navštěvují. Děti si měly
možnost vyzkoušet množství výtvarných
technik, ať už ve vyučování, ve výtvarných
kroužcích nebo při speciálních programech
s výtvarnicí. Nejzdařilejší výtvarné práce zasíláme do soutěží a máme obrovskou radost,
když se nám podaří uspět a získat i nějaké
ocenění, tak jako letos. Zajímavým zpestřením
pro děti byla finanční podpora ministerstva
školství, které nám v rámci projektu nazvaném Návštěva paměťových institucí umožnilo navštívit muzea v Olomouci, zámek
Bučovice i Strážnici.
Děti budou určitě cestovat a poznávat
naši zemi i o prázdninách, proto jim i jejich
rodičům a prarodičům přejeme krásné léto
plné sluníčka, pohody a odpočinku a budeme
se na ně těšit zase po prázdninách.
Kolektiv Základní školy Zlechov

Naše spaní ve škole
Ve čtvrtek 6. června jsme spali ve škole. Sraz
byl v 17 hodin. Nachystali jsme si věci na
spaní. Pak jsme si šli opéct špekáčky. Potom
jsme hráli schovku ve škole a paní učitelky
nás hledaly. Ve 22.30 hodin jsme měli stezku
odvahy. Šli jsme spát pozdě. Darek a Vraťa
už spali a já s Vojtou jsme nemohli usnout,
protože kvákaly žáby. Ráno jsme chodili na
boso venku v rose.
David Hrabec

Noc ve škole
Včera jsme měli spaní ve škole. Došla jsem do
školy a potkala jsem tam holky. Jako první jsme
se snažily vydělat spacáky a šly jsme hledat
čtyřlístky. Potom jsme všichni hráli schovku
a „stop zem“. Pak jsme si šli opéct špekáčky
a dělali jsme „kraviny“. Jak jsme přišli ze dvora,
tak jsme rozdělali všechny brambůrky a hráli
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jsme s paními učitelkami na schovku. Kluci
nás strašili a vylekali jsme taky Evičku. A taky
jsme rozpatlali na zem skoro celý kečup. O půl
jedenácté jsme měli stezku odvahy, no nic
moc. Večer jsme nemohli usnout, šli jsme spát
asi až o půl noci. Vstávali jsme o půl sedmé,
takže jsem se moc nevyspala. Ale jinak to bylo
super, moc se mně to líbilo. Fakt krásné!
Tereza Zajícová

hráli po celé škole schovku. Pak byla stezka
odvahy. Rád bych si to zopakoval.

Naše spaní ve škole
Ve čtvrtek 6. června jsme spali ve škole. Koupil
jsem brambůrky. Sraz byl v 17hodin ve škole.
Pak jsme si šli nachystat věci na spaní. Potom
jsme šli ven hrát fotbal. Bavila mě hra na
„Štronzo“ a opékání. Když byl večer, tak jsme

Darek Šmíd

Noc ve škole 2019
Měli jsme sraz v 17hodin. Všechno jsme si
nachystali. Potom jsme šli ven. Když jsme se
vrátili, táta nám promítal video o vesmíru

Školní družina
Na začátku školního roku kluci ze školní
družiny byli účastníky fotbalového turnaje
Školních družin v Buchlovicích . Domů si vezli
pohár za druhé místo.
Další soutěž, tentokrát výtvarná s názvem
Paní Zima, proběhla ve družině v Tupesích.
Soutěže se zúčastnila Gabriela Burešová, Sára
Janoušková, Aneta Vojtěšková a Monika
Veselá, která vykreslila hezké 3. místo.
V listopadu do naší družiny přijala pozvání
paní bylinkářka Pavla Pelikánová. Beseda byla
poučná i praktická. Děti si vyrobily bylinkovou
mastičku, kterou si s radostí nesly domů.
Předvánoční čas je ve školní družině vždycky
rušný. Děti nacvičují na besídky, vyrábí
dárečky na jarmark, do DD v Buchlovicích
i pro sebe domů. Tradičně výtěžek z Jarmarku
je odeslán na konto pro studia adoptovaného
žáka na dálku. Tímto bychom chtěli srdečně
všem občanům, kteří si náš výrobek koupili
a zároveň tak přispěli na konto, moc poděkovat.
S muzikálem Červená Karkulka vystoupily
děti z prvního oddělení na Jarmarku a v Agru
Zlechov u příležitosti setkávání zlechovských seniorů. S muzikálem vystoupily i na
přehlídce školních družin v Osvětimanech
a na besídce ke Dni Matek.
Děti z druhého oddělení se s krásným pásmem vánočních písní předvedly na Mikulášském dni a potěšily svým zpěvem i seniory
v DD v Buchlovicích.
Na Mikuláše jsme uskutečnili oblíbený turnaj
v Minikopané. Letos již 15. ročník. Pohár za
první místo si vybojoval Darek Šmíd se svým

Úspěch Lucie Drškové (vlevo), Doroty
Zbořilové (vpravo) a Karolíny Mikulové (dole)
ve výtvarné soutěži.
tatínkem. Z poháru za druhé místo se radoval
Matouš Pospíchal se svým strýcem Petrem
Vojtkem. Odvahu našla a zahrát si přišla
i jediná dívka Anetka Vojtěšková. Se svým
tatínkem vybojovala třetí místo.
Pár dnů před Vánocemi děti prožily příjemné
besedování o knize se spisovatelkou Petrou
Martíškovou a jejím hostem parkouristou
Tomášem Vyšohlídem.
Ve druhém pololetí jsme taky nezaháleli
a hned v lednu jsme začali připravovat
výzdobu na školní ples a karneval.
Zapojovali jsme se do výtvarných soutěží
a velkou radost za 1. místo měla Lucinka
Dršková. A stejně se radovala z 2. místa
i Dorotka Zbořilová a z 3. místa Karolínka
Mikulová. Kreslily na téma „S knížkou kolem
světa“. Soutěž pořádala Městská knihovna
ve Starém Městě. Z dalších úspěchů jsme se
radovali v Polešovicích, kde kluci z druhé třídy
Tobiáš Vávra, Adam Lesa, David Vojtěšek,
Patrik Šafář v dopravní soutěži získali 2. místo.

a také první školní den třeťáků a páťáků,
když byly v první třídě. Moc jsme se nasmáli.
Pak byla schovka a paní učitelky nás hledaly.
Pak byla stezka odvahy. Ráno jsme šli na boso
do rosy. Na snídani jsme pili čaj z bylin, které
jsme si nasbírali. Nakonec jsme uklízeli. Nejvíc
se mi líbilo chození v rose.
Kateřina Klofáčová

ČERVENEC 2019 /2
STRANA 15

MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vítězné florbalové družstvo chlapců.
V květnu jsme byli pořadateli tradičního
Florbalového turnaje. Radost z poháru za
1. místo pro domácí byla velká.
Druhé oddělení navštívily naše příznivkyně
paní Marie Koudelová a Marie Mikulová, která
děvčata učila základům háčkování a pletení.
Ke konci školního roku jsme zajeli do kina na
film Jak vycvičit draka 3.
V červnu na naší zahradě proběhl zážitkový
program Koza domácí. Děti se hravou formou
dozvěděly informace o kozách, které mohou
využít v přírodopisu.

Kluci z druhé třídy vybojovali stříbro v dopravní soutěži.

Účastník okresního kola recitační soutěže
Richard Bureš.

Děti se radovaly z prvního místa v turnaji ve vybíjené družin.
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Kynologický klub Zlechov
Zlechov ovládli němečtí ovčáci
V sobotu 11. 5. 2019 se ve Zlechově uskutečnil
již 24. ročník Krajské výstavy německých
ovčáků, kterou každoročně pořádají členové
Kynologického klubu Zlechov. Návštěvníci
výstavy měli možnost zhlédnout celkem 53
předvedených psů z celé České republiky
i ze Slovenska. Velká pozornost byla věnována
nejstarší účastnici výstavy, 11leté veteránce
Emoně z moravské chovatelské stanice
Lonadard. Organizátory akce potěšila hojná
účast soutěžících i diváků. Výstavu provázelo
krásné počasí a již tradičně velmi dobrá organizace.
Rozhodčí, pan Ing. Karel Strouhal korektně
posoudil všechny obsazené třídy a ve třídě
pracovní udělil prestižní tituly CAC. Všichni
ocenění získali hodnotné ceny včetně nádherných pohárů. Akce se konala za velké
podpory obce Zlechov. Již dnes se můžeme
těšit, na jubilejní 25. ročník výstavy německých ovčáků ve Zlechově.

Výstavu provázelo krásné počasí a radost z vítězství byla velká.

Bc. Eva Borutová

Dětský den
V sobotu 25. 5. se kynologické cvičiště ve
Zlechově zaplnilo dětmi. Zdejší klub za
podpory obce Zlechov pořádal již tradiční
Dětský den. Pro malé i velké návštěvníky
byly připraveny soutěže, jako překážková
dráha agility, skákání v pytli, skládání obřích
puzzle, cvrnkání kuliček, střelba z lukostřílu
či kopání do obří brány. Dětem zpestřili
jejich den i hasiči z Buchlovic, každý si
mohl vyzkoušet trefit proudem vody kužel.
Milovníci koní vyskočili do sedel poníků
a vydali se pod dohledem chovatelky na
procházku. Místní kynologové všem předvedli výcvik psů. Opékání špekáčků byla
lákavá odměna pro děti. Pro rodiče bylo
rovněž připraveno občerstvení. Ani velmi
malá přeháňka, v jinak krásném slunném dni
nevadila a všichni si tento den plný zážitků
a zábavy užili.

I rodiče si bohatý program náramně užili.

Celkem 53 předvedených psů z celé České republiky i ze Slovenska bylo k vidění
na 24. ročníku Krajské výstavy německých ovčáků ve Zlechově.

Ani tentokrát nechyběly názorné ukázky výcvikových lekcí.
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Pořadatelé dokázali, že takové akce umí
velmi dobře připravit. Dokladem toho byly
rozzářené oči dětí, které spolu s úsmě-

vem jejich rodičů potvrdily, že se všem
Den dětí na cvičáku ve Zlechově líbil. Večer organizátoři ještě poseděli u táboráku

a začali připravovat Den dětí na rok 2020.
Otakar Pancner

Závěr jarní školky kynologického klubu s opékáním špekáčků.

Tom Kamzík
Turistický kroužek se opět zúčastnil sběru
odpadu v obci. I tentokrát jsme se sešli v hojném počtu. Po dvouhodinové obchůzce obcí
jsme nasbírali několik pytlů odpadu. Byli jsme
překvapeni, že odpadu je mnohem méně než
v minulých letech. Moc nás to všechny těší!

Poslední květnovou neděli jsme si vyšlápli na
Velehrad, kde jsme absolvovali zajímavý kvíz
o Velehradě. Sbírali jsme odpovědi na otázky
z letáčku, které byli umístěny na památkách
kláštera. Museli jsme tak projít celý areál,
abychom zjistili správné odpovědi. Za správné
vyluštění odpovědí jsme dostali malou
odměnu. Taky jsme si prohlédli podzemí
kláštera. Bylo to moc poučné. Vzhledem k to-

Turistický kroužek se i letos zúčastnil akce Čistý Zlechov.

mu, že venku panovalo úmorné vedro, ani se
nám nechtělo ven. Nakonec jsme se odměnili
ledovou zmrzlinou a vydali se na cestu domů.
Teď už nám zbývá jen letní příměstský tábor,
na který se moc těšíme! Přeji všem krásné
prázdniny.
Eva Rosůlková
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SK Zlechov
Fotbalový klub po podzimní části ziskem
27 bodů skončil na třetím místě a taktéž na
jaro předváděl dobrou kopanou s dobrými
výsledky a se ziskem 51 bodů při skóre 46:28
skončil na historickém 2. místě. Obzvlášť
pak v obranné fázi byl dominantní a skončil
na prvním místě v součtu obdržených gólů,

kdy ve 26 zápasech obdržel 28 branek, což
činí průměr 1,07 branky na utkání. Pilířem
obrany byl Lukáš Machala, taktéž M. Nožička,
I. Golian, M. Balíček. V útočné fázi se nám až
tolik nedařilo, ale díky kapitánovi J. Omelkovi,
který vstřelil 12 branek jsme několik utkání
dovedli do vítězného konce. Chtěl bych po-

zvednout celý fotbalový kolektiv a poděkovat
za vzornou reprezentaci obce a SK Zlechov.
Velmi se zadařilo i dorostencům SK Zlechov,
kteří vyhráli okresní přebor a postupují do
krajské soutěže.
P. Nožička, trenér

Zleva nahoře: R. Mikula, T. Vaněk, Z. Šnajdar, A. Duchtík, M. Tománek, J. Kotek, J. Šmatelka, P. Štangl, M. Nožička, L. Machala, P. Nožička a B. Obdržálek.
Zleva dole: J. Omelka, H. Vaněk, T. Oslzla, M. Balíček, A. Spurný, J. Vendel, P. Nožička, L. Oslzla a I. Golian.

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

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Šumice
Zlechov
Luhačovice B
Staré Město
Uherský Ostroh
Nedakonice
Ludkovice
1. FC Slovácko B
Březnice
Tlumačov
Havřice
Morkovice B
Březolupy
Drslavice

Oddíl

Oddíl

Zlechov
Staré Město U17
Hradčovice
Jalubí
Březolupy
Babice
Bánov
Uherský Ostroh
Buchlovice
Ostrožská Nová Ves

SK Zlechov I.B skupina C
Záp
V
R
26
19
0
26
16
0
26
17
0
26
16
0
26
16
0
26
15
0
26
13
0
26
12
0
26
12
0
26
11
0
26
10
0
26
10
0
26
8
0
26
7
0

P
7
10
9
10
10
11
13
14
14
15
16
16
18
19

Skóre
67:36
46:28
73:48
80:45
60:44
52:46
49:39
42:47
52:45
37:54
55:79
45:91
44:73
37:64

Body
57
51
49
48
47
46
39
37
37
31
29
29
24
22

Penalty + Penalty –
1
1
2
5
3
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
4
3
4
5
3
3
2
2
1
3
3
1
2

Dorost – okresní přebor
Záp
V
R
18
15
0
18
13
1
18
11
3
18
10
2
18
8
2
18
7
2
18
7
2
18
5
2
18
4
1
18
2
1

P
3
4
4
6
8
9
9
11
13
15

Skóre
100:33
80:34
55:32
58:28
67:69
46:52
50:59
35:65
37:83
22:95

Body
45
40
36
32
26
23
23
17
13
7

Penalty + Penalty –
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Osobnost obce
Radek Lukůvka
specialista na umělecko-řemeslné
zpracování kovů
Radek Lukůvka se narodil 1. 4. 1985 v Uherském Hradišti a jeho specializací je umělecko-řemeslné zpracování kovů, včetně
odlévání bronzu, mědi a mosazi technologií
vytavitelného voskového modelu, tzv. do
ztraceného vosku.
Je známý především mezi milovníky historie, a to hlavně svou precizní výrobou
replik zbraní a dekorativních předmětů.
S odléváním bronzu začal v roce 2004, kdy
spatřily světlo světa první odlitky.
Jak sám píše na svém webu: „Prošlapal jsem
si trnitou cestu, která začala experimentálním
litím v pravěké hliněné peci dmýchané
ručními měchy a přijal náročnou výzvu tohoto
unikátního řemesla. Během následujících let
jsem vynaložil obrovskou snahu o celkové
porozumění a zlepšení procesu odlévání,
která velkou měrou přispěla k transformaci
z nevšední záliby na současnou profesi. V procesu jsem schopen efektivně pracovat se širokou škálou materiálů – od archaických a běžně dostupných až po soudobé moderní
materiály. Zejména u historických odlitků se
snažím co nejvíce přiblížit tehdejším postupům

a pokud možno dnešní technologii přizpůsobit
danému odlitku, aby nebyla porušena výsledná rovnováha díla. Během výroby kladu
velký důraz na preciznost a kvalitu. V některých případech se bohužel nedokážu ani
s dnešní technologií přiblížit na 100 % tehdejší špičkové kvalitě pravěkých mistrů“.
Jeho výsledky stojí opravdu za zhlédnutí.
Radkova díla důstojně reprezentují naši
krásnou obec napříč celou Evropou. Mezi
nejvýznamnější úspěchy v tuzemsku určitě patří dlouhodobá spolupráce s Národním muzeem Praha nebo např. výrobní
účast na putovní výstavě Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás – 2019 z dílny
JakObleciPracloveka.cz.

Radek Lukůvka při práci...

Jako samouk se vypracoval během několika
let přes historické artefakty a repliky k uměleckému lití, designovým prvkům nebo
i drobným odlitkům technického charakteru,
nejčastěji v rámci renovací vzácných veteránů, občas přijme i větší výzvy.
„Po roce práce budu předávat jednomu moravskému městu soubor litých historických
erbů, nápisu města včetně velké varianty
současného znaku. Šlo o velkou výzvu, vše
dopadlo na jedničku, ale jde o velmi náročnou
a přesnou práci, kde se během celého procesu
neodpouští žádný přešlap, vše musí dokonale
klapat“, zmínil se Radek.
Sám jezdí příležitostně předvádět lití bronzu
na akce, namátkou lze vzpomenout keltskou
akci Lughnasad nebo čtyři uplynulé ročníky
odlévání během oslav letního slunovratu
v Archeoskanzenu Modrá. Minulý rok zavítal
s tavící pecí i na Buchlovské kování.
Na závěr dodává, že potkal hodně dobrých
lidí, kteří mu v minulosti pomohli, čehož
si váží, „... od nás bych určitě rád poděkoval
panu Ing. Františku Šmatelkovi“, uzavírá
Radek Lukůvka.

... a ukázka jeho tvorby.

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?
Správnou odpověď, že kříž se nachází při hlavní silnici E50 nad bývalou vodárnou, nám zaslala Ludmila Marečková.
Tímto jí gratulujeme a výhru si může vyzvednout na OÚ.
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Zlechovské koštování
Dne 16. 3. 2019 se v sále AGRO Zlechov sešli
příznivci vína na již VII. ročníku Zlechovského koštování. Od 14 hodin měli možnost
ochutnat na 385 vzorků, z toho 255 vzorků
bílých vín, 24 vzorků rosé a 106 vzorků červených vín.
Šampiony letošní výstavy se staly Ryzlink
vlašský (Tománek Pavel, VZH 16´) a Alibernet
(Psotka Zdeněk, PS 18’)
Tradičně byla součástí koštování i ochutnávka sýrů a oliv z různých zemí Evropy a také
ochutnávka moravských klobás. K tanci a poslechu hrála do večerních hodin cimbálová
muzika Rubáš.

Stavění máje
Původně chtěli organizátoři, hodová chasa
a místní zahrádkáři, stavět máj již v úterý
30. dubna. Pro nepřízeň počasí byla akce o týden odložena. O týden později 7. dubna bylo

počasí příznivé a tak se u obecního úřadu
od půl páté odpoledne sešlo velké množství
dětí i dospělých. Nezdobili májku a pak ji
společnými silami postavili.

Pro děti tu byly připraveny hry a soutěže, za
které je čekala sladká odměna. Pro dospělé
bylo pivo, limonáda a špekáčky. Pro děti byly
špekáčky zdarma. Příjemně hrála hudba, děti
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soutěžily a když se dost nabažily soutěží,
pustily se do opékání špekáčků. Dospělí

Den matek
V neděli 12. května jsme si ve Zlechově besídkou připomenuli Den matek.
Probíhala jako již tradičně v sálu Agro, který
pan Hrabec pronajal škole zdarma. Odpolední program zahájily děti mateřské školy
vystoupením v krojích. Po nich se starší děti
předvedly s básničkami a moderním tancem.
Také děti základní školy zahájily vystoupením v krojích. Kateřina Žlebková zahrála na
klávesy a druháci se předvedli s pásmem
veselých básní. Třetí třída nacvičila loutkovou pohádku. Žák první třídy Richard Bureš
zarecitoval báseň Páv a slepice. Čtvrtá třída
vystoupila s pořadem Stardance a páťáci
zatančili v rychlém rytmu. Děti ze školní
družiny zahrály pohádku Červená karkulka.
Hrou na klávesy maminky potěšily Monika
Žlebková a Adéla Holásková. Závěrečná píseň
v podání všech žáků školy program ukončila.

se spokojeně bavili a byli by se bavili i po
dvaadvacáté hodině, kdyby nepřijela policie.

Někomu ve Zlechově vadil hluk a tak policii
přivolal. Úspěšná akce byla tedy rozpuštěna.
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Noc kostelů
V pátek 24. května se zlechovská farnost poprvé zapojila do Noci kostelů. Navečer se
v 17 hodin rozezněly na věži kostela zvony,
které svolávaly vesničany k návštěvě kostela.
Přítomné přivítal správce farnosti P. Chmelař
se starostou obce Ing. Ondřejem Machalou.
Program zahájil koncert a výstava fotografií.
V koncertu zazněly varhanní skladby v podání Mgr. Stanislava Halody, skladby pro housle
v podání MgArt. Jiřího Pospíchala a jeho
syna Matouše. Přítomní vyslechli také písně
v podání scholy.
Výstava především připomenula 100 let od
narození zakladatele farnosti P. Jana Marečka,
čestného občana obce Zlechov. Zavzpomínali na něj synovec Václav Hnátík ze Břestku
a paní Ing. Helena Halodová. Dalším jubilantem, kterého výstava představovala, byl
současný správce farnosti, který si letos
připomíná 20 let kněžství. Na výstavních
panelech se objevily fotografie z historie farnosti, z primičních mší ve Zlechově, ze stavby kostela a také ze současného života
farnosti. V kostele mohli návštěvníci obdivovat mešní historická roucha.
Od 18 hodin probíhaly dílničky pro děti, hry
a soutěže a starší děti se mohly vydat na cestu
za pokladem. Zájemci mohli nahlédnout do
zpovědnice, do sakristie, nebo vystoupat
na věž a prohlédnout si hodinový stroj.
V 19.30 hodin proběhla krátká pobožnost
a po ní následovala beseda o Svaté zemi. Noc
kostelů zakončila ochutnávka mešních vín.
Kromě starosty a místostarostů vážili cestu do

První svaté přijímání
V neděli 2. června probíhalo v kostele první
svaté přijímání. Děti ze 3. a 4. třídy se na tuto
slavnost připravovaly celý školní rok pod vedením P. Rudolfa Chmelaře. Učily se modlitby,
připravovaly se k první svaté zpovědi. Pod
dohledem rodičů pak vykonaly zkoušku z biblických znalostí. Ve slavnostní den byla mše
svatá posunuta na 10.30 hodin, aby se děti
stačily vyparádit. Většina jich byla v krojích.
První svaté přijímání přijalo 11 dětí: Aneta Vojtěšková, Adéla Holásková, Magdaléna Náplavová, Ester Vávrová, Matouš Pospíchal, Tereza
Zajícová, Tereza Krajčová, Adriana Štanglová,
David Hrabec, Filip Vysloužil, Květoslav Trávníček. Dva posledně jmenovaní byli z okolních obcí.
Slavnost probíhala v kostele Svaté Anny ve
Zlechově za velké účasti rodičů, prarodičů
a dalších příbuzných. Kdo přišel později,
musel stát, protože tu bylo plno. Na závěr
slavnosti P. Chmelař předal dětem pamětní
listy. Počasí bylo slunečné a slavnost byla
důstojná.

kostela i někteří zastupitelé. Svou přítomností organizátory potěšil P. Radek Gottwald.
Kromě velkého počtu místních občanů přišli

i návštěvníci z okolních obcí. Otec Chmelař
byl spokojen. První Noc kostelů byla úspěšná.
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Folklorní odpoledne
Hodová chasa a obecní úřad Zlechov pořádali
3. Folklorní odpoledne, při jehož příležitosti
proběhlo i kácení máje. Akce se konala v sobotu 8. června od 13.00 do 21.00 hodin na
prostranství nad obecním úřadem.
V průběhu odpoledne vystupovaly taneční
a pěvecké soubory, cimbálová muzika a dechová hudba. Tentokrát se předvedly děti
ze Zlechova, FS Javorina ze Strání, FS Šotyš
z Milotic, DH Nedakoňanka, ŽPS Bzenecké
drmolice, MPS Chlapi z Vážan, DFS Děcka
z Buchlovic, CM Strýci ze Strání, ŽPS Rezedky
ze Svatobořic Mistřína a Horňácký mužský
sbor z Velké nad Veličkou.
Sešlo se tu 150 platících návštěvníků. Bylo
možné zde strávit celé odpoledne, neboť
o občerstvení návštěvníků bylo postaráno.
K dostání tu bylo pivo, limonáda, víno i něco k zakousnutí. Návštěvníci si mohli dát
grilované sele, klobásku či cigáro. Prodejní
stánek Zuzany Slukové „Věcičky od Zuzy“
nabízel zboží s folklorní tematikou. Pro děti
k dovádění sloužil skákací hrad.
Překvapení pořadatelům připravili vystupující. Nejprve to byly děti ze ZŠ Zlechov, které
se ne a ne sejít. Program musel být nakonec
přehozen. Druhou komplikaci způsobila
CM ze Strání. Původně bylo domluveno, že
cimbalista odjede o něco dříve. Když měla
cimbálovka začít hrát, zjistilo se, že už odjela.
Naštěstí situaci zachránily Bzenecké drmolice.
Součástí odpoledne byla ochutnávka 75 vzorků vín od zlechovských vinařů. Z celkového
počtu bylo 49 bílých, 20 červených a 6 rosé.
Připravili ji Milovníci vína a žen z.s. Vína se
během odpoledne anonymně hodnotila a ke
konci proběhlo vyhodnocení. Šampiony se
staly Sauvignon vzb.2018 Miroslava Kočendy
a Zweigeltrebe p.s.2018 Petra Výstupa.
I přes komplikace byli pořadatelé spokojeni,
ale posteskli si, že lidí ze Zlechova přece jen
očekávali více. Připravit tak velkou akci není

Pasování na školáky
Čtvrteční odpoledne 20. 6. 2019 bylo velkým
dnem pro všechny předškoláky. Sešli se se
svými rodiči a sourozenci na zahradě ZŠ
Zlechov, kde byli slavnostně pasováni do
řad školáků. Při pasování byli obdarováni
šerpou, knížkou a diplomem v upomínku na
léta strávená v mateřské škole. Do školních
lavic usedne v září 17 prvňáčků, na které se
těší nejen jejich starší kamarádi, ale i třídní
učitelka paní Gabriela Marková.

snadné. Nedakoňanka hrála do jednadvacáté hodiny. Pak se pořadatelé pustili do úklidu, který se protáhl až do půlnoci. Milí or-

ganizátoři, patří vám poděkování za krásně
prožité odpoledne.
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Letec Alois Gabriel
V jednotkách britského
královského letectva
Během druhé světové války se ve Velké
Británii postupně vytvořily tři stíhací perutě
(310., 312., 313.) a jedna bombardovací
(311.). Z aktivních důstojníků pocházejících
z pol. okr. Uherské Hradiště sloužili v čs. letectvu ve Velké Británii čtyři aktivní důstojníci, z nichž dva byli původně aktivními
důstojníky pěchoty předválečné čs. armády.
Z důstojníka pěchoty na letce byl přeškolen
ve Velké Británii poručík pěchoty Alois
Gabriel.
Narodil se 19. července 1913 ve Zlechově
čp. 123 v rodině železničního zřízence ve
výslužbě Antonína Gabriela. V letech 1925 až
1934 navštěvoval Státní reálné gymnázium
v Uherském Hradišti a ve Skalici. Po maturitě
nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku
č. 7 v Nitře a absolvoval Školu na důstojníky
pěchoty v záloze 10. divize. Na konci září 1935
nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích,
odkud po vyřazení v srpnu 1937 nastoupil
jako poručík pěchoty k pěšímu pluku č. 12
a ujal se velení 10. čety 12. roty. Od konce
února 1938 sloužil postupně u pěších pluků
č. 35 a 36 v Merklíně a v Bukové. Od poloviny
června 1938 sloužil u hraničářského praporu
č. 6 „Sibiřských úderníků“. Během mobilizace
v září 1938 velel Alois Gabriel 2. rotě strážního praporu XV určeného jako osádka lehkého opevnění. Plk. pěch. Eduard Havlíček,
velitel strážního praporu XV, hodnotil por.
A. Gabriela: „Spolehlivý, svědomitý, iniciativní, ukázněný, vůči představeným poslušný
a uctivý, jinak kamarádský, k podřízeným
přiměřeně přísný, tichý, pořádný, má zálibu
v jízdě na koni, tělesně zdatný, sportovec,
velmi dobrý velitel pěší čety.“

Z HISTORIE OBCE
a hlavně spolehlivý a také za velmi krátkou
dobu zorganizoval 2 prapory a stal se velitelem
celého buchlovského úseku... Také pplk. Štěrba
měl npor. Gabriela velmi rád...“
Záhy po zahájení rozsáhlého zatýkání v řadách Obrany národa odešel Alois Gabriel
3. prosince 1939 přes Slovensko, Maďarsko
a Jugoslávii do zahraničního odboje.
26. ledna 1940 byl presentován v čs. výcvikovém táboře v Agde pod vojenským
matričním číslem F-2067. Další údaje o jeho
službě v čs. pozemních jednotkách ve Francii
ovšem chybí.
Po evakuaci do Velké Británie ještě v době
pobytu v Cholmondeley Park Campu se
přihlásil dobrovolně k výcviku na letecké
střelce pro doplnění posádek bombardovacích letounů 311. čs. bombardovací perutě.

Nadporučík Alois Gabriel v uniformě důstojníka
prvorepublikové armády.

Alois Gabriel (druhý zleva), 30. roky, Hranice.
Štábní kapitán Josef Ocelka hodnotil por.
A. Gabriela jako vojáka „... veselé, dobrosrdečné povahy, velmi dobrý kamarád, velmi
snaživý, poctivý a pracovitý s vyvinutým
smyslem pro povinnost. Bezvadného společenského vystupování. Dosud ve výcviku, ale
již nyní lze soudit, že bude velmi dobrým
leteckým střelcem.“

Alois Gabriel (vlevo) se svými kolegy z hranické
posádky.
Po okupaci se Alois Gabriel zapojil do činnosti Obrany národa a v rámci Krajského velitelství Obrany národa se podílel na její
organizaci a na zajišťování a výrobě trhavin.
Vladimír Hrabec, pobočník velitele krajského
velitelství ON, později k npor. Gabrielovi v hlášení pro londýnské MNO uvedl: „...To byl mladý důstojník, který byl velmi agilní, vynalézavý

Alois Gabriel (uprostřed), 311. peruť RAF.

Alois Gabriel na kresbě, již v uniformě
příslušníka RAF.
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Z HISTORIE OBCE

Formace wellingtonů 311. čs. bombardovací peruti RAF, březen 1941. Dislokovány byly na
letišti East Wretham (hrabství Norfolk, východ Anglie). Vlevo dole vidíte zkak 311. peruti.
Do 28. února 1941 se jako letecký střelec
zúčastnil 3 operačních letů. Pak byl zařazen
do výcviku v letecké navigaci, kde si rovněž
vedl velmi dobře. Dne 15. září 1942 startovalo
k protiponorkovému průzkumnému letu nad
Biskajským zálivem celkem 9 posádek dvoumotorových bombardovacích letounů Vickers
Wellington. Mezi nimi byl také stroj s označením „KX-Y“ (HD 982) pod velením F/O Josefa
Nývlta. Funkci navigátora zastával F/Lt. Alois
Gabriel. Nývltův wellington pravděpodobně
narazil při letu na německé bombardéry

Junkers JU-88C od jednotky V.(Z)/KG 40. Od
startu letounu o sobě nepodal žádnou
zprávu a osádka byla vedena jako nezvěstná.
V památníku Runnymede, který je určen nezvěstným letcům, kteří skončili ve vlnách
moří a oceánů a nemají svůj hrob, je jméno
F/Lt. Aloise Gabriela uvedeno na panelu č. 65.
z článku: DŮSTOJNÍCI Z POLITICKÉHO OKRESU
UHERSKÉ HRADIŠTĚ V ČS. ZAHRANIČNÍ
ARMÁDĚ 1939–1945 (4. část).
Lubor Nedbal, Státní okresní archiv, Hodonín

Navigátoři shromáždění u bombardéru Vickers
Welington. Uprostřed nejvýše sedící
je F/Lt. Alois Gabriel. (Zdroj: Historický
kaleidoskop, Tomáš Jurča)

Posádka wellingtonu. Druhý zleva je F/Lt. Alois Gabriel.

Krátký záznam o Gabrielově posledním letu z knihy Na nebi hrdého Albionu (7. část, Černá kronika).

Smuteční oznámení pozůstalých
o smrti Aloise Gabriela.
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TIPY NA LÉTO

Jak přežít horké letní dny? Máme pro vás několik tipů!
Horké letní dny se skvěle užívají někde u vody nebo u moře, ale pokud musíte trávit čas v kanceláři nebo doma, bývá to občas pěkné utrpení.
Lékaři nás pravidelně upozorňují, abychom nezapomínali dodržovat pitný režim, protože vysoké letní teploty představují pro lidský
organismus velkou zátěž. Kvůli horku jsme vyčerpaní, nesoustředění, špatně spíme a nemáme chuť k jídlu. Zároveň nám hrozí dehydratace.
Jak připravit tělo na vedro, přežít horké dny ve zdraví a dobré kondici? Přinášíme vám několik tipů.

1. Pijte
To asi víte i bez nás, ale přesto: v horkých
dnech nezapomínejte pít. Kávu ale raději vynechte. Pokud si denní přísun kofeinu nemůžete odpustit, zkuste alespoň ledovou kávu.
Na rozdíl od klasické černé kávy tolik nedehydratuje a s kostkou ledu vás i příjemně
osvěží.
Nejlepší volbou pro pitný režim je samozřejmě čistá voda (2–3 l denně). Voda by
měla být součástí vašeho pitného režimu,
neměla by být však vaším jediným nápojem. Nic nepokazíte ani šťávou z ovoce/zeleniny nebo studeným neslazeným čajem.
Přinášíme Vám také tipy na domácí osvěžující
limonády.

2. Hýbejte se
Běh, cvičení nebo delší vycházky se psem
zvládněte už ráno před prací. Snažte se

pracovat brzy ráno a ty nejnáročnější úkoly
odbavit už v dopoledních hodinách.

nebo ji jíst k masu, rybám, kde nám enzymy
ze salátů pomohou s trávením masa.

3. Pozor na klimatizaci

5. Dělejte si častější přestávky

Klimatizace, jediná spása v tropických
vedrech. Jak už dobře víme, ne vždy nám
pomáhá. Málokdo dodržuje doporučené
nastavení, kdy by mezi venkovní teplotou
a vzduchem v chlazeném prostoru neměl
být větší rozdíl než 5 °C. Proto to s klimatizací
nepřehánějte, přechody z horka do zimy si
uženete rýmu nebo angínu.

Potřebujete se soustředit na práci celý den?
Pak si dopřejte častější přestávky, abyste
to vydrželi. Projděte se, někde je možné
se uvolnit v parku, ve stínu stromů, na
zahrádce. Přitom se napijte, zakousněte
do melounu. Náročnější jednání, pokud je
to možné, přesuňte na jiný termín, je šance,
že počasí bude přijatelnější.

4. Dopřejte si lehká jídla
Potraviny, které vás zaručeně osvěží, jsou
mango, meruňka, vodní meloun. Obzvláště
meloun je vhodný k posílení imunity a pročištění těla. Listová zelenina, jako je například špenát, rukola a ledový salát, patří
nejen do jarního jídelníčku. Můžeme si ji
vychutnat i v létě ve formě různých salátů

Domácí osvěžující ovocné limonády
Levandulová limonáda

Zázvorová limonáda

Ingredience:
• 4 polévkové lžíce květu levandule,
• citróny,
• cukr (lze nahradit jiným sladidlem),
• 750 ml vody.

Ingredience:
• 1 lžíce jemně nastrouhaného zázvoru,
• 3 vymačkané citrony,
• 3 vylisované limetky,
• 1 nakrájený citron,
• 1 nakrájená limetka,
• 2 l vody,
• 3 lžíce cukru,
• podle chuti bazalka, máta nebo meduňka,
• podle chuti kostky ledu.

Postup: Vodu převaříme, přidáme květy levandule a 20 minut vaříme. Poté levanduli
scedíme, do vody přidáme čerstvě vymačkanou citrónovou šťávu a studenou vodu.
Pokud budeme sladit cukrem, pak jej
přidáme ještě do teplé vody, aby se rozpustil,
pokud náhradní sladidlo, pak můžeme
přidat až do studeného nápoje. Na závěr
přidáme led.

Postup: Vše dáme do džbánu a necháme vyluhovat min. 2 hod. Pak vychladíme a podáváme s ledem a citronem. Jednoduché a velmi osvěžující.

Mátová limonáda

Okurková limonáda

Ingredience:
• 3 citrony,
• 5 stonků máty,
• 2 lžíce medu,
• 150 g kr. cukru,
• 3 l vody.

Ingredience:
• salátová okurka,
• citron,
• voda.

Postup: Vodu si dáme do hrnce a zahřejeme.
Přidáme lístky máty a počkáme, dokud nám
voda nevychladne na pokojovou teplotu.
Citrony oloupeme, nakrájíme na kolečka
a spolu s medem a cukrem dáme do mixéru.
Výslednou hmotu nalijeme do vody a dáme
do lednice. Limonádu je nejlepší pít chladnou. Při nalévání přecedíme.

Postup: Rozmixujte okurek, přidejte citronovou šťávu a nařeďte vodou. Pokud okurku před rozmixováním oloupete, bude mít
limonáda jemnější chuť. Okurkovou limonádu si můžete připravit i jinak. Nebudete
potřebovat mixér, avšak budete potřebovat
více času. Okurku totiž budete muset nechat
ve vodě odstát. Do džbánku s vodou vložte
na kolečka nakrájenou okurku, přidejte kolečka citronu a pár lístků čerstvé máty. Pak

nechte vodu stát min. hodinu, nejlépe přes
noc. Získáte osvěžující nápoj s úžasnou chutí
a vůní.

Melounová limonáda
Ingredience:
• 1 l vody nebo minerálky,
• 3 citrony,
• 2–3 lžíce krystalového cukru,
• 200 g melounu,
• lístky máty.
Postup: Meloun zbavíme jadérek a nakrájíme ho na malé kostičky, které mixérem rozmixujeme. Připravíme si nádoby na led,
navrstvíme melounovou dřeň a odložíme do
mrazáku zmrazit. Citron nakrájíme na plátky
a ze dvou citronů vymačkáme šťávu. Přidáme minerálku nebo ledovou vodu, lístky
máty a cukr podle chuti. Na závěr přidáme
mražené kostky melounové dřeně a podáváme. Místo melounu můžeme použít i jiné
ovoce, například jahody, citron, pomeranč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
od 1. 1. do 30. 6. 2019

JUBILEA
Jacková Marie		
Náplavová Marie		
Hubáček Josef		
Bilíková Marie		
Frýzová Marie		
Stehlík Jaroslav		
Timko Michal		
Rynda František		
Vojtěšková Marie
Ševčíková Božena
Vojtěšek Josef		
Jiřičná Věra		
Kutálek Josef		
Nimrichter Karel		
Kutálková Marie		
Bartošíková Marie
Bartošík František

NAROZENÍ
Polášek Michael
Janíček Matyáš
Martinek Maxmilián

Trnčáková Vlasta		
Martinková Marie
Lenhartová Marie
Ševčík Jaroslav		
Žák Jiří			
Dudešková Jiřina
Cigošová Antonie
Smělíková Marie		
Vávrová Miroslava
Bednaříková Josefa
Čučová Františka		
Trávníček Květoslav
Střižíková Božena
Mareček František
Bartošík Miloslav		
Kolínská Marie		
Orgoňová Božena

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let

†

81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
83 let
83 let
83 let
83 let
83 let
84 let

Novotná Marta		
Procházková Marie
Kutálková Marie		
Gajdošíková Marta
Körberová Anežka
Škrla Josef		
Tománková Jarmila
Dudová Zdeňka		
Cigoš Jaroslav		
Fialová Blažena		
Kořínková Anežka
Vávrová Františka
Bilíková Františka
Jirchářová Anna		
Vávrová Marie		
Gabrielová Drahomíra
Bilík Jaroslav		

84 let
85 let
85 let
85 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
87 let
87 let
87 let
88 let
90 let
91 let
91 let
93 let

ÚMRTÍ
Šatný Radomil Stojnov Georgi
Rosůlková Marie
Jacko Jozef

Bartošíková Věroslava
Kočendová Růžena

Vzpomínka na pana Jaroslava Čagánka
Jarin Čagánek byl můj bratr, vzpomněli jsme na něho 5. března
u příležitosti 100. výročí narození.
Prožili jsme spolu kus života, radostí i starostí, tak, jak se žilo
za 1. republiky. Všechno přerušila válka, když se zapojil do odboje proti
Němcům. Musel odejít, a tak na Štědrý den 1939 odešel do Uherského
Hradiště, údajně koupit kapra. Už se nevrátil a po strastiplné cestě se přes
Francii dostal do Anglie, kde působil ve vojsku.
Bylo to pro nás, pro celou rodinu, moc smutné. Šest let jsme nevěděli, kde
je. Až 25. června 1945 jsme od něho dostali dopis, že je v pořádku a že se
vrací jako voják a že je převeleli do Nepomuku. Za nějakou dobu dostal
volno a přijel domů na dovolenou. To se nedá vypsat, jaká to byla radost
a jak měli pěkné přivítání od Zlechovských občanů. Spolu s ním
se vrátili Ruda Čagánek, Bohuš Patočka a Rostislav Bébar.
Nevrátil se Alois Gabriel, který zahynul, jako letec.
Děkuji Zlechovským občanům za pěkné přijetí, že jsme se jich dočkali.
Bratr už není mezi námi, zemřel po autohavárii ve věku 59 let.
Lehké spočinutí mu přeje sestra

Velíková Katarina
Krajčová Anna
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Recepty našich babiček
Vdolky
Ingredience:
• ½ hladké mouky, 4 dkg kvasnic,
• 8 dkg cukru krystal, mléko (smetana) podle potřeby,
• 2 žloutky, 10 dkg másla, špetka soli.
Uděláme kvásek: smícháme droždí s trochou cukru, trochou mouky
a trochou teplého mléka a necháme kynout. Po vykynutí přidáme
zbývající mléko, žloutky a rozpuštěné máslo, sůl a vypracujeme vláčné
těsto, které necháme opět vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme na dva
díly, dáme na vymazané plechy a stejnoměrně roztáhneme na celý
plech. Na těsto pak klademe švestky, nebo potřeme povidly a posypeme mletým mákem smíchaným s cukrem. Místo máku můžeme
použít drobenku. Necháme ještě chvíli vykynout a pečeme při 180 0C.
Z kynutého těsta pečeme také záviny, plněné buchtičky nebo vdolečky.

Zdroje foto: Vaříme s marcelou.cz; Meg v kuchyni.cz

Kalendář akcí

4. 8. 2019
5. PIVNÍ SLAVNOSTI

24. 8. 2019

Zlechovské dožínky

Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek

7. a 8. září 2019

Pro chvilku oddechu ...
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.–20. 10. 2019
Slovácké hody s právem
Křížovka: Tati, co dělá fotbalista, který už špatně vidí i běhá? No, co by, ...
(dokončení v tajence)

Vodorovně:
A – kosit; část kůže
B – klubíčko; ruské mužské jméno
C – nerost; jeviště (angl.)
D – ohleduplnost; primáti (kniž.);
stupeň citlivosti filmů
E – zn. elektrospotřebičů;
navlékat boty
F – Tajenka
G – podvodní plavidlo; produkt ledvin
H – symetrála; homosexuál;
modrý (angl.)
I – čtvrtka; boxerský úder
J – sídlo na Sicílii; ryba řádu
bezostných
K – pohoří v Řecku; Ind

Svisle:
1 – bruslař (angl.); množství
2 – argentinská hra; hroty
3 – střela; spz Znojmo; kód Vietnamu
4 – australský botanik; slůvko ohražení;
diagram
5 – tel. klub mládeže (dř. zkr.);
zorat dokola; název písmene P
6 – japonská objemová jednotka;
spodní prádlo; hraniční poplatky
7 – kocouři (nář.); kantorka (slang.);
sídlo v Belgii
8 – výživné (slang.); dvojice (kniž.);
obojživelníci
9 – staré římské sídlo; pečivo
10 – jednatel; otrhat

Nápověda: ABOT, BRAS, ENNA, SKATER, ŠO, TYMFÉ

Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540, 687 10; IČ: 00291609, náklad: 550 kusů. Redakční rada: Bc. Lada Vaňková,
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