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OBČASNÍK OBCE

ÚVODEM

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obdrželi jste červencové číslo zpravodaje.
S létem se nezadržitelně blíží čas prázdnin
a dovolených a Vás čeká určitě mnoho příjemných zážitků.
Jak už je zvykem, dovolte mi v úvodním
slovu shrnutí předešlého období a několik
informací o období nadcházejícím, právě
to je totiž pro obec nejvhodnější k většině
plánovaných stavebních akcí.
Na začátku ledna jsme začali připravovat
žádosti o dotace na již zpracované projektové
záměry. Podali jsme žádosti o dotaci na
projekty: Rekonstrukce víceúčelového hřiště,
Restaurování kulturní památky Boží muka,
Rekonstrukce hřbitovní zdi II. etapa, Nástavba
a bezbariérové řešení odborných učeben v ZŠ
Zlechov a Rekonstrukce kabin SK Zlechov.
Během jarních měsíců jsme získali informaci
o tom, že nám byla přiznána dotace na
rekonstrukci víceúčelového hřiště ve výši
420 000,- Kč. Zakázku vyhrála firma JM

Demicarr s. r. o. ze Slavkova u Brna, která
předložila nejvýhodnější nabídku. Dále pak
byla přiznána dotace na restaurování nejstarší kulturní památky v obci Zlechov z roku 1674 ve výši 58 000,- Kč. Opravu provede
akademický sochař a restaurátor MgA. Tomáš
Martinák. Bohužel již po několikaletém snažení o získání dotace na rekonstrukci kabin
SK Zlechov obec opět neuspěla. Na ostatní
projekty ještě není hotové vyhodnocení a nezbývá nám než čekat.
Jak jste si určitě všimli, v měsíci červnu začala firma Perfect, spol. s. r. o. realizovat
kabelizaci VN a NN. V návaznosti na tuto akci
jsme vysoutěžili dodavatele na výstavbu
I. etapy nového veřejného osvětlení a rozvodů datové infrastruktury. Dodavatelem je
firma Elektronet s. r. o.
Podařilo se také zrekonstruovat zábradlí
kolem Zlechovského potoka, které jsme
bohužel v minulém roce nestihli.

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

Úřední hodiny:
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
+420 572 587 339

E-mail / WWW:
Podatelna: podatelna@obeczlechov.cz
Účetní:
ucetni@obeczlechov.cz
Starosta:
starosta@obeczlechov.cz
WWW:
www.obeczlechov.cz
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Největší akcí, kterou chystáme již od roku
2011, bude rekonstrukce silnice III/05018
a přilehlých chodníků. V současné době máme
vysoutěženého a vybraného dodavatele
stavebních prací, a to firmu KSS spol. s. r. o.
ze Zlína, která předložila nejvýhodnější
nabídku a nic nám tedy nebrání v započetí

akce. Realizace chodníků, parkovišť a cyklostezky bude investicí obce Zlechov.

nemovitostí. Je v zájmu nás všech podílet se
na rozvoji naší obce.

Při této příležitosti bych Vás rád požádal
o trpělivost při realizaci těchto akcí a strpení
s částečnými uzavírkami či výkopy, které se
nějakým způsobem budou dotýkat i vašich

Přeji Vám příjemné léto a pokud se chystáte
na dovolenou tak šťastnou cestu a bezpečný
návrat.
Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Informace ze zastupitelstva
Hospodaření obce
Stavy na bankovních účtech k 31. 5. 2017
Číslo účtu

Název účtu

Konečný zůstatek

Komerční banka – běžný účet

4 113 690,24 Kč

5614370607/0100

Komerční banka – termínované vklady

30 000 000,00 Kč

94-1310721/0710

Česká národní banka – dotační účet

201 961,34 Kč

2270072329/0800

Česká spořitelna – běžný účet

557 345,71 Kč

332424459/0800

Česká spořitelna – úvěrový účet

3121721/0100

43-9680220277/0100

-14 536 641,00 Kč
5 322,40 Kč

Komerční banka – depozitní účet (VB)

Odpadové hospodářství v roce 2016
Rok 2016

IV.Q

III.Q

II.Q

I.Q

CELKEM (t)

83,50

92,86

80,65

84,63

341,64

Sklo směsné

3,38

4,58

3,51

1,87

13,34

Papír a lepenka

4,61

5,80

5,16

3,44

19,01

Plast

4,99

5,07

5,28

6,26

21,59

Nápojový karton

0,35

0,16

0,99

0,45

1,95

Směsný komunální odpad

Náklady na odpad za rok 2016
Sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)

233 909,00 Kč

Oddělený sběr biologických odpadů od občanů

27 159,00 Kč

Oddělený sběr nebezpečných odpadů

33 718,00 Kč

Oddělený sběr velkoobjemných odpadů

11 447,00 Kč

Směsný komunální odpad
Stavební odpad
Platby jiným obcím za využití sběrného dvora
Celkem

641 349,00 Kč
4 922,00 Kč
195 145,00 Kč
1 147 649,00 Kč

Příjmy z odpadu za rok 2016
Vybráno od občanů za poplatek za odpad

807 997,00 Kč

Zpětný odběr za tříděný odpad

167 572,50 Kč

Celkem

975 569,50 Kč

Doplatek obce za rok 2016

172 079,50 Kč

Výpis usnesení
17. veřejné zasedání 13. 12. 2016
zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
USNESENÍ Č.258: Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo pana Ivana Vojtěška
a pana Petra Výstupa ověřovateli zápisu z XVII. zasedání ZO a paní paní Lenku
Andrýskovou zapisovatelkou XVII. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje:
USNESENÍ Č.273: Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje rozpočtový výhled
na rok 2018-2019 s navýšením daňových příjmů.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření
k 30. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření
Svazku obcí Čistý Zlechovský potok k 30. 9. 2016 včetně
Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření
příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Zlechov
k 30. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí Příkaz k provedení inventury majetku obce Zlechov za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
USNESENÍ Č.259: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
program XVII. zasedání zastupitelstva obce Zlechov.
USNESENÍ Č.260: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na
rok 2017 Mysliveckému sdružení Vlčí důl v částce 30 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
USNESENÍ Č.261: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov
na rok 2017 Základní organizace chovatelů poštovních
holubů v částce 5 000 Kč a pověřuje místostarostu obce
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
USNESENÍ Č.262: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotacez rozpočtu obce Zlechov na
rok 2017 Fotbalové akademii Zlechov v částce 100 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
USNESENÍ Č.263: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok
2017 Kynologickému klubu Zlechov l v částce 55 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
USNESENÍ Č.264: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na
rok 2017 Sportovnímu klubu Zlechov částce 80 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
USNESENÍ Č.265: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na
rok 2017 Asociaci turistických oddílů mládeže Kamzík
Boršice v částce 5 000 Kč a pověřuje místostarostu obce
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
USNESENÍ Č.266: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na
rok 2017 panu Jiřímu Gottwaldovi, Zlechov 68 v částce
15 000 Kč a pověřuje místostarostu obce uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
USNESENÍ Č.267: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov
na rok 2017 SK Zlechov, oddíl stolního tenisu v částce
12 000 Kč a pověřuje místostarostu obce uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
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USNESENÍ Č.268: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Zlechov na rok 2017 panu
Marku Fuskovi, Zlechov 421 v částce 3 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

oprava soch v roce 2017 ve výši 100 000 Kč,
bude zapracováno do rozpočtu.

a pověřuje místostarostu k podpisu výše
uvedené smlouvy.

USNESENÍ Č.277: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení finančního příspěvku
nově narozeným dětem na částku 5 000 Kč.

USNESENÍ Č.269: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Zlechov na rok 2017 paní
Andrei Výstupové, Zlechov v částce 3 000 Kč
a pověřuje místostarostu obce uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

USNESENÍ Č.278: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočet obce Zlechov na
rok 2017 jako schodkový, závazná ukazatel je
Odpa.

USNESENÍ Č.283: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje účast obce Zlechov na
výběrovém řízení č. BUH/022/2013 na zjištění
zájemce o koupi pozemků p. č. 1789/6, výměra
48 m², orná půda, p. č. 1789/7, výměra 72 m²,
ostatní plocha, p. č. 1791/1, výměra 1848 m²,
orná půda a p. č. 1791/2, výměra 275 m²,
ostatní plocha, vše zapsané na LV 60000 pro
k. ú. a obec Zlechov, vlastník Česká republika.

USNESENÍ Č.270: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek panu
Richardu Klofáčovi, Zlechov 56 ve výši
3 000 Kč a pověřuje místostarostu obce
uzavřením darovací smlouvy.
USNESENÍ Č.271: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční neinvestiční příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Zlechov,
příspěvkovou organizaci na rok 2017 ve výši
1 560 000 Kč.
USNESENÍ Č.272: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na
rok 2016.
USNESENÍ Č.274: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtový výhled na rok
2018-2019.
USNESENÍ Č.275: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení odměny za vedení
kroniky na částku 30 000 Kč / rok.
USNESENÍ Č.276: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení částky na § 3326

USNESENÍ Č.279: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje vyvěšení záměru na odprodej
pozemku parcel č. 2705/11 na úřední desce.
USNESENÍ Č.280: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č: OT-014330035863/001 za účelem
umístění distribuční soustavy kabelů NN
za jednorázovou úhradu v celkové výši
5000,- Kč a pověřuje místostarostu k podpisu
výše uvedené smlouvy.
USNESENÍ Č.281: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č: 014330036195/001 za účelem
umístění distribuční soustavy kabelů NN
a přípojkové skříně SS200 za jednorázovou
úhradu v celkové výši 2686,- Kč a pověřuje
místostarostu k podpisu výše uvedené
smlouvy.
USNESENÍ Č. 282: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030032584/001
za účelem umístění distribuční soustavy
kabelů NN a přípojkové skříně SS200 za
jednorázovou úhradu v celkové výši 5600,- Kč

USNESENÍ Č.284: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o dílo č. 201620
na vypracování projektové dokumentace
s názvem „Přístavba učeben ZŠ Zlechov“
v celkové částce 395 000,- Kč bez DPH
a pověřuje místostarostu k podpisu výše
uvedené smlouvy.
USNESENÍ Č.285: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace VO
Zlechov I. etapa, Hradišťská od firmy M plus
elektro s. r. o. v celkové částce 33 000,- Kč bez
DPH a pověřuje místostarostu uzavřením
smlouvy o dílo.
USNESENÍ Č.286: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace VO
Zlechov II. etapa, Buchlovská od firmy M plus
elektro s. r. o. v celkové částce 39 000,- Kč bez
DPH a pověřuje místostarostu uzavřením
smlouvy o dílo.

18. veřejné zasedání 2. 2. 2017
zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
USNESENÍ Č. 287: Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo pana Jiřího Vysloužila a pana
Ing. Antonína Halodu ověřovateli zápisu
z XVIII. zasedání ZO a paní Naděždu
Náplavovou zapisovatelkou XVIII. zasedání ZO.

Smlouvě o svozu komunálního a ostatního odpadu na skládku pro města/
obce se společností RUMPOLD UHB, s. r. o.,
Předbranská 415, Uherský Brod a pověřuje
místostarostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:

USNESENÍ Č. 291: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN se společností Amper Market,
Antala Staška 1076/33a, Praha 4 a pověřuje
místostarostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí
zrušení položek 1351 a 1355 a zavedení nové
položky 1381 – Daň z hazardních her, která
nahrazuje obě zrušení položky
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
USNESENÍ Č. 288: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje program XVIII. zasedání zastupitelstva obce Zlechov.
USNESENÍ Č. 289: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje cenovou nabídku pana
MgA. Tomáše Martináka na restaurátorské
práce Božích muk v obci Zlechov, KP č. 3572,
dle schváleného restaurátorského záměru
z 1/2013 v celkové částce 96 945,- Kč vč. DPH
a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy
o dílo.
USNESENÍ Č. 290: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Dodatek pro rok 2017 ke

USNESENÍ Č. 292: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje vyčlenění finančních
prostředků na spolufinancování projektu
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů z rozpočtu pro rok 2017.
USNESENÍ Č. 293: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku na „Rekonstrukci víceúčelového hřiště“ předloženou
firmou JM Demicar s. r. o. IČ: 63489163,
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna ve výši
840 026,93,- Kč vč. DPH.
USNESENÍ Č. 294: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného

břemene č. OT-014330037700/001 se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice.
USNESENÍ Č. 295: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje prodej části pozemku
p. č. 594 (nové p. č. 594/1), výměra 173 m²,
zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov
panu Petru Poláškovi, Zlechov 295. Kupní
cena pozemku p. č. 594/1 bude vyčíslena na
základě zpracování znaleckého posudku.
Pan Petr Polášek, Zlechov 295 hradí ostatní
náklady související s odkoupením pozemku
p. č. 594/1 (výpis LV, vypracování znaleckého
posudku, vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy,
vklad do katastru nemovitostí).
USNESENÍ Č. 296: Zastupitelstvo obce
Zlechov schvaluje prodej části pozemku
p. č. 594 (nové p. č. 594/2), výměra 99 m²,
zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov
paní Ivaně Jurčové, Zlechov 533. Kupní cena
pozemku p. č. 594/2 bude vyčíslena na základě
zpracování znaleckého posudku. Paní Ivana
Jurčová, Zlechov 533, hradí ostatní náklady
související s odkoupením pozemku p. č. 594/2
(výpis LV, vypracování znaleckého posudku,
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vyhotovení oddělovacího geometrického
plánu, vypracování kupní smlouvy, vklad do
katastru nemovitostí).
USNESENÍ Č. 297: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej pozemku p. č. 2705/11,
výměra 45 m², zapsaný na LV 10001, vlastník
obec Zlechov paní Marii Maňáskové, Čechova
1380, Otrokovice. Kupní cena pozemku
p. č. 2705/11 bude vyčíslena na základě
zpracování znaleckého posudku. Paní Marie
Maňásková, Čechova 1380, Otrokovice hradí
ostatní náklady související s odkoupením
pozemku p. č. 2705/11 (výpis LV, vypracování
znaleckého posudku, vypracování kupní
smlouvy, vklad do katastru nemovitostí).
USNESENÍ Č. 298: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej pozemku p. č. 109/2,
výměra 16 m² a p. č. 2696/7, výměra 10 m²
zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov
společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Kupní
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cena za pozemky p. č. 109/2 a p. č.2696/7
celkem činí 2 340,- Kč. Kupující hradí ostatní
náklady související s odkoupením pozemku
(výpis LV, vypracování znaleckého posudku,
vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru
nemovitostí).

Nedakonice 432, č. j. OUZL 58/2017 ve věci
Podnětu na pořízení změny územního plánu.

USNESENÍ Č. 299: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje kupní smlouvu a smlouvu
o zřízení věcného břemene č. 12822016
se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice .

USNESENÍ Č. 303: Zastupitelstvo obce Zlechov na základě žádosti Svazu tělesně
postižených v ČR, o. s., Místní organizace
Uherské Hradiště schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč na činnost organizace na
rok 2017a pověřuje místostarostu uzavřením
darovací smlouvy.

USNESENÍ Č. 300: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje odkoupení pozemku p. č.
2700/2, výměra 249 m², zapsané na LV
č. 1937 vlastník Jednota spotřební družstvo
v Uherském Ostrohu, Veselská 733, Uherský
Ostroh. Kupní cena pozemku p. č. 2700/2 činí
14 940,- Kč.

USNESENÍ Č. 302: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na
rok 2017.

USNESENÍ Č. 304: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje paní Jiřinu Plevovou, Zlechov 89, kandidátem na funkci přísedícího
Okresního soudu v Uherském Hradišti pro
funkční období 2017 až 2021.

USNESENÍ Č. 301: Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje žádost pana Radka Ryndy,

19. veřejné zasedání 26. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
USNESENÍ Č. 305: Pana Vladimíra Hoffmana
a pana Ing. Stanislava Tománka ověřovateli
19. zasedání ZO Zlechov a paní Lenku
Andrýskovou zapisovatelkou 19. zasedání ZO
Zlechov.

jejím rozsahu, neboť zjistila, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu
požadavků dle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:

USNESENÍ Č. 311: Účetní závěrku ZŠ a MŠ
Zlechov, příspěvková organizace za rok 2016.

•

Informaci o plnění rozpočtu obce Zlechov
k 31. 3. 2017.

•

Informaci o závěrečném účtu za rok
2016 Svazku obcí Čistý Zlechovský potok
včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2016.

•

Informaci o účetní závěrce Svazku obcí
Čistý Zlechovský potok včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2016
sestavenou k 31. 12. 2016 v plném jejím
rozsahu včetně inventarizační zprávy za
rok 2016.

•

Informaci o dosavadním postupu přípravy akce Silnice III/05018.

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
USNESENÍ Č. 306: Program 19. zasedání ZO
Zlechov.
USNESENÍ Č. 307: Zprávu č. 333/2016/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zlechov za rok 2016.
USNESENÍ Č. 308: Závěrečnou inventarizační
zprávu o majetku obce za rok 2016.
USNESENÍ Č. 309: Závěrečný účet Obce
Zlechov za rok 2016 včetně výsledku přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
USNESENÍ Č. 310: Účetní závěrku Obce
Zlechov sestavenou k 31. 12. 2016 v plném

USNESENÍ Č. 312: Rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2016 do fondů v tomto
rozdělení: Příděl do fondu odměn ve výši
60 000 Kč a příděl do rezervního fondu ve výši
70 905,60 Kč. Celkový hospodářský výsledek
za rok 2016 činí 130 905,60 Kč.
USNESENÍ Č. 313: Finanční příspěvek
organizaci Český svaz včelařů, z. s., základní
organizace Buchlovice ve výši 3000 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
USNESENÍ Č. 314: Finanční příspěvek organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.,
místní organizace Velehrad ve výši 1500 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
USNESENÍ Č. 315: Vyčlenění finančních
prostředků ve výši 30 000 Kč na proplacení
vystavených faktur na akci Folklorní den
s hodovou chasou Zlechov.
USNESENÍ Č. 316: Uzavření nájemní
smlouvy mezi Obcí Zlechov, Zlechov 540,
687 10 Zlechov, IČ 00291609 (nájemce)
a Jednotou spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh,
IČ 00032310 (pronajímatel). Předmětem
pronájmu je část pozemku st. 158 – zastavěná
plocha za účelem plánované realizace
projektu Silnice III/05018, průtah, přesná
výměra je zakreslena a je nedílnou součástí
nájemní smlouvy. Cena nájmu se sjednává na

1 Kč/rok. Nájemní vztah se sjednává na dobu
určitou počínaje dnem 1. 1. 2017 do 31. 12.
2047. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
USNESENÍ Č. 317: Uzavření nájemní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi Obcí Zlechov,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ 00291609
(nájemce) a Povodím Moravy s.p., Dřevařská
932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013
(pronajímatel). Předmětem nájmu je část
pozemku p. č. 2708/5, druh pozemku vodní
plocha o celkové výměře 12 m2, přesná
výměra je zakreslena a je nedílnou součástí
nájemní smlouvy. Cena nájmu se sjednává
na 13,20 Kč/m2, což činí celkem 158 Kč/rok.
Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou
ode dne účinnosti smlouvy do dokončení
stavby, maximálně však po dobu 5-ti let.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti.
USNESENÍ Č. 318: Dohodu o společném
postupu přípravy a realizace stavby „Silnice
III/05018: Zlechov, průjezdní úsek“, č. smlouvy
0179/17 mezi Obcí Zlechov, Zlechov 540,
687 10 Zlechov, IČ 00291609 a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001,
761 23 Zlín, IČ: 70934860. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dohodě o společném postupu
přípravy a realizace stavby.
USNESENÍ Č. 319: Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: OT-014330040290 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,
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Ing. Dana Mrvová, manažer věcných břemen
(oprávněná). 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 kabelové
vedení NN na pozemcích p. č. 2761/2,
2762/3, 2763/2 a 1523/9., v k. ú. Zlechov,
obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 7400,- Kč (sedmtisíc-čtyři-sta korun českých). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
USNESENÍ Č. 320: Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě mezi obcí Zlechov, Zlechov 540,
687 10 Zlechov, IČ: 000291609, zastoupená
starostou Ing. Ondřejem Machalou (budoucí
kupující) a SJM MgA. Jiřím Pospíchalem
a MgA. Annou Pospíchalovou, Zlechov 579,
68710 Zlechov, panem Romanem Daníčkem,
Zlechov 270, 68710 Zlechov a panem

Romanem Zálešákem, Uherské Hradiště,
Lomená 892, 68605 Uherské Hradiště
(budoucí prodávající). Předmětem budoucího
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
budoucí kupní smlouvy.
USNESENÍ Č. 321: Pronájem nebytových
prostor na obecním úřadě ve Zlechově,
v prostorách ordinace praktického lékaře
a pověřuje starostu zveřejněním záměru na
pronájem těchto prostor.
USNESENÍ Č. 322: Průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací u veřejné zakázky „VO Zlechov, I. etapa“ 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 2 131 780,- Kč včetně DPH
se společností Elektronet s. r. o., Zlechov 160,

687 10 Zlechov, IČ 26958619, zastoupenou
Ondřejem Lesou, jednatelem společnosti.
USNESENÍ Č. 324: Rozpočtové opatření č. 2
pro rok 2017.
USNESENÍ Č. 325: Provozní řád dětských
hřišť v obci Zlechov.
USNESENÍ Č. 326: Cenovou nabídku od
firmy Delma-CZ s. r. o., Úprkova 678, 696 62
Strážnice v celkové částce 164 873 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje:
USNESENÍ Č. 323: Návrh Smlouvy o zajištění
služeb „Pošta partner“ pro Českou poštu, s. p.,
předložený Česká pošta, s. p., se sídlem:
Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1,
IČO: 47114983. Zastupitelstvo obce Zlechov
nesouhlasí s přistoupením Obce Zlechov
k projektu Pošta Partner.

Lékař v obci a jiné služby
V minulém roce bylo v našem zpravodaji
konstatováno, že zajistit do Zlechova ordinaci
praktického lékaře je problém, který se nám
zatím nepodařilo vyřešit. Možnosti získat
mladého lékaře bez patřičné praxe se záštitou
kolegy s potřebnou atestací nebo lékařku na
mateřské dovolené nám nevyšly.
Do budoucna je tato cesta nadále schůdná
a budeme v ní pokračovat. Z důvodu nevyužití
prostor určených pro ordinaci praktického

lékaře v budově obecního úřadu proběhlo
jednání s paní Lenkou Daníčkovou ze
Zlechova, která zde projevila zájem zřídit
nestátní zařízení v oboru fyzioterapie. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a vidí v ní
další možnost uspokojování potřeb našich
občanů. Návrh smlouvy o nájmu počítá
s tím, že pokud se objeví praktický lékař,
který by si zde ordinaci zřídil, budou paní
Daníčkové nabídnuty prostory jiné, aby

i nadále v obci zůstala. Víme, že rozběh každé
činnosti má svá úskalí a zastupitelstvo obce
se snaží poskytnout co nejlepší podmínky
pro její začátek. Zastupitelstvo obce přeje
paní Daníčkové, ať
se jí v její činnosti
daří ku prospěchu
nás zlechovských
občanů i občanů
okolních obcí.

barva šedá. Rekonstrukci prováděla firma
CYPRE JaJ s. r. o., kterou vybralo zastupitelstvo
obce jako nejvýhodnější nabídku v celkové
výši 327 247,- Kč vč. DPH. Tato výměna je

první částí oprav středu obce, navazovat na
ni bude rekonstrukce komunikace III/05018
a přilehlých ploch, kde součástí bude
rekonstrukce mostku a zábradlí u kostela.

Informace z obce
Zábradlí u kostela
V měsíci červnu začala probíhat rekonstrukce
zábradlí u kostela. Začalo se s demontáží
stávajícího zábradlí a následně proběhla
montáž nového. Jako odstín byla zvolena
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Vybudování dětského hřiště
Obec Zlechov v měsíci červenci vybuduje
dětské hřiště v Olších v areálu sportovního
klubu SK Zlechov. Cílem projektu je vybudování
dětského hřiště pro věkovou skupinu dětí od
3 do 14 let. Bude zde vybudována čtyřboká
věžová sestava, která se skládá ze skluzavky,
šikmého výlezu s lanem a nášlapy z HDPE,
šikmého síťového výlezu a kolmé lezecké stěny
na věži. Dalším prvkem bude šplhací sestava,
která se bude skládat z žebříku, lana, hrazdy
a žebřin. Součástí bude také houpačka typu
„Hnízdo“ a v neposlední řadě odpadkový koš.

Veřejné osvětlení a optický kabel
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo na
svém 19. zasedání cenovou nabídku na
výstavbu nového osvětlení a umístění nové
HDPE chráničky pro pozdější datové rozvody.
Výstavbu nového veřejného osvětlení
vč. přípravy datových rozvodů bude realizovat
firma Elektronet s. r. o., Zlechov 160, 687 10
Zlechov, která nabídla nejvýhodnější nabídku
v celkových nákladech 2 131 780,- Kč vč. DPH.
Nové vedení bude uloženo podél komunikace
III/05018, která tvoří průtah obcí Zlechov.
Podél této komunikace bude navrženo nové

Rekonstrukce silnice
Vážení spoluobčané,
dne 29. března 2017 obec Zlechov navštívili
Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana
Zlínského kraje za dopravu a Ing. Bronislav
Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského
kraje. V rámci jednání jsme konzultovali
rekonstrukci silnice III/05018. Součástí
schůzky byla také kontrola již zrealizovaného
úseku silnice III/05018 v části obce Olší, na
kterou jsme několikrát Zlínský kraj a ŘSZK
upozorňovali. Po místním šetření bylo konstatováno, že úsek od křižovatky se silnicí I/50 po
lokalitu Olší – odbočka k fotbalovému hřišti
vykazuje značné povrchové vady a je nutné
tento úsek celoplošně opravit.
Po dohodě s ŘSZK bylo domluveno, že úsek
od křižovatky se silnicí I/50 po Olší – odbočka
k fotbalovému hřišti, bude celoplošně opraven
s dokončením rekonstrukce průtahu silnice
III/05018, tzn. do konce roku 2018.

osvětlení. Dojde také k napojení osvětlení
na vedlejších komunikacích. Sloupy budou
umístěny v zeleném pásu nebo v kraji
chodníku směrem k domům. Dále budou
sloupy ocelové s povrchovou úpravou
pozinkováním. Výška světelných bodů nad
komunikací bude 8 m. Pro osvětlení bylo po
dohodě použito osvětlení pomocí svítidel
LED a to s max. příkonem svítidla 80 W
pro hlavní komunikace M4 a max. 30 W
pro odbočení na místní komunikace pro
dořešení osvětlení křižovatek.

Uložení ochranné trubky HDPE bude uloženo v celé trase, kde probíhá kabelizace NN,
v trase budou umístěny datové rozvodnice
a to vedle nových pilířů E.ON. Z nových
datových rozvodnic bude provedeno
napojení jednotlivých domů.
Uložením trubky HDPE budou připraveny
rodinné domy k možnosti napojení na
vysokorychlostní
internet,
kabelovou
televizi, dále pak lze tuto datovou infrastrukturu použít ke kamerovému systému
v obci a dalším možnostem.
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Uspořádání výročí svatby

Služba hlášení škody

V současné době se dá výročí svatby slavit
mnoha způsoby. Rozhodnutí je na Vás, jestli
ho chcete oslavit sami, s Vaším protějškem
v soukromí, či se sejít v úzkém rodinném
kruhu a uspořádat malý oběd, nebo si
pronajmout salonek a uspořádat oslavu ve
velkém stylu.

Připravili jsme pro Vás novou webovou aplikaci
hlášení škody. Aplikace Hlášení škody je
komunikační kanál, který umožňuje občanům
upozornit obecní úřad na závady na majetku
obce Zlechov a na další nejrůznější problémy,
jako je například nefunkčnost VO, černé
skládky, díry v chodníku, zničené dopravní
značení, neposekaná veřejná zeleň atd.

zapotřebí vyplnit co nejpřesněji Adresu
(popř. místo upřesnit posunutím terčíku na
mapě), zadat Název hlášení a vyplnit Popis
a zvolit Kategorii. Každé hlášení je označeno
stavem podle rozpracovanosti. Po přidání
nového hlášení musí obecní úřad autorizovat
hlášení a přidělit mu stav, poté uvidíte hlášení
v seznamu.

Aplikace neslouží k hlášení trestné činnosti,
narušování veřejného pořádku, porušování
pravidel silničního provozu aj. V těchto
případech se musíte obrátit na Policii ČR.

Nyní se můžou všichni občané zapojit do
hlášení jakékoliv škody v obci a pomoci
obecnímu úřadu k rychlejšímu vyřešení
problému.

Vás, které čeká významné výročí jako je
zlatá, stříbrná či jiná svatba a máte zájem
o obnovení manželského slibu, kontaktujte
nás na obecním úřadě. Rádi pro Vás tento
symbolický obřad připravíme. Termín obřadu
prosíme nahlásit alespoň měsíc dopředu.
Děkujeme.

Venčení psů

Upozornění na závadu je možné zadat pomocí
webových stránek obce Zlechov (webová
adresa: www.obeczlechov.cz), hlášení přidáte pomocí odkazu Přidat hlášení, kde je

Každý pejskař chodí rád se svým čtyřnohým
mazlíčkem na procházky, ale ne každý se na
ní chová tak, jak by měl. Aby si procházku
užil pes i jeho majitel, měli by oba dodržovat
určitá pravidla. Jenže, znáte to, pes má svou
hlavu a dělá si, co chce. Tudíž je to na nás,
majitelích, abychom své psy usměrňovali.
Majitel by měl po svém psovi uklízet
exkrementy. Měl by je uklízet pečlivě a bezprostředně. Nejenže zůstanou ležet na
chodnících, ale můžou způsobit infekci jiným
zvířatům a i potíže chodcům. Také by si měl
všímat, zda nevstupují na soukromý pozemek
či do zahrádek. Pes si totiž neuvědomí, že je
na cizím pozemku, kde ničí květinové výsadby
a keře, o které se majitelé domu pečlivě starají.
Inu, péče o psa je náročná a na majitele klade
poměrně značné nároky.

Oprava hřbitovní zdi II. etapa
V měsíci únoru byla podána žádost
o dotaci na opravu II. etapy hřbitovní zdi
do programu Ministerstva zemědělství –
Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny. Součástí projektu
je rekonstrukce obvodové stěny ze severní

strany, která navazuje na již dokončenou
jižní a západní stranu zdi. Následně dojde
také k závěrečné estetizaci či výsadbě
doprovodné zeleně. Celkové náklady na
opravu jsou odhadovány na částku cca
1 mil Kč. Momentálně je podána žádost

o dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů
(cca 700 000 Kč) do programu Ministerstva
zemědělství – Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny
a v současnosti čekáme na výsledek získání/
nezískání dotace.
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Výkup pozemků

Boží muka

Žádáme občany, kteří zamýšlejí prodej
pozemků, aby neprodávali své pozemky
obchodníkům a překupníkům, od kterých
jsou velmi často zasílány různé nabídky.
Obraťte se, prosím, s prodejem pozemků
přednostně své obci.

V měsíci lednu byly zpracovány poklady pro
podání žádosti o dotaci na opravu kulturní
památky Božích muk, která se nachází u silnice
do Tupes. Jedná se o datovanou památku
z roku 1674. Součástí prací bude také provedení restaurátorských prací na této kulturní
památce (katalogové číslo 18451/7-3572).
Stav památky lze hodnotit jako neuspokojivý
až havarijní. Restaurování kamenného
kříže by mělo směřovat ke stabilizaci eroze
pískovcového materiálu, sanaci tektonických
trhlin způsobených korozí kovových čepů
a celkové rehabilitaci památky. Na rekonstrukci
této kulturní památky jsme získali dotaci
ze Zlínského kraje, z programu na podporu
stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a památek místního významu
v celkové výši 59,83 % celkových způsobilých
výdajů, tzn. v celkové výši 58 000,- Kč. Práce
na restaurování kulturní památky započnou
začátkem měsíce července.

Máme zájem o jakékoliv pozemky i ornou
či neplodnou půdu. V brzké době budeme
jednotlivé vlastníky oslovovat s nabídkami
odkupu pozemků. Prosíme ale ty, kteří mají
zájem o prodej pozemků, aby sami oslovili
starostu obce.
V případě projevení většího zájmu vytvoříme
pořadník odkupu pozemků. Postupně
v souvislosti s obecním rozpočtem a průběžným uvolňováním finančních prostředků
dojde k výkupu pozemků.
Děkujeme za pochopení.

Ukliďme Česko – Čistý Zlechov
Stejně jako v předchozích letech se Obecní
úřad Zlechov zapojil do celostátní akce
Ukliďme Česko – Čistý Zlechov.
Tato dobrovolná akce proběhla v sobotu
8. 4. 2017, se srazem v 8.30 před obecním
úřadem. Cílem byl celkový úklid obce, okolí
komunikací a veřejných ploch.

Do příprav se zapojili jak starosta s místostarostou a občané, tak členové místních
spolků a žáci ZŠ. Všichni byli již předem
osloveni, aby pomohli označit černé skládky,
prostory pro úpravu vegetace a úklid vodotečí
a ostatních ploch v obci. Děti tuto akci pojaly
velmi svědomitě a byly po zásluze odměněny
diplomem a sladkou odměnou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se zúčastnili, zejména Mysliveckému
spolku Vlčí důl, Turistickému oddílu TOM
Kamzík, panu Antonínu Kočendovi, panu
Romanu Zálešákovi a panu Petru Lukášovi.
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Rekonstrukce multifunkčního hřiště

Revitalizace vodní plochy u hřiště

V měsíci lednu byly také zpracovány
podklady k podání žádosti na rekonstrukci
venkovního hřiště s umělým povrchem, tzv.
„umělky“ ve sportovním areálu SK Zlechov.
Bude provedena výměna umělého trávníku
včetně nalajnování nových čar. Dále budou
opraveny části dřevěného hrazení kolem hrací
plochy, pozinkovaného ochranného pletiva
a budou instalovány nové záchytné sítě.
Na tuto investiční akci byly získány finanční
prostředky ze Zlínského kraje, z programu na
podporu obnovy venkova. Rozpočet projektu
po výběrovém řízení činil celkem 840 027 Kč,
dotace činila 50 %, tj.
420 000 Kč. Realizace
rekonstrukce hřiště
s umělým povrchem započne na začátku
prázdnin a bude předáno nejpozději do konce
měsíce srpna.

Zastupitelstvo obce Zlechov na svém
20. zasedání projednalo a schválilo přípravu
a zpracování projektové dokumentace
ve stupni pro územní řízení a stavební
povolení pro vodní plochu nad hřištěm.

Zpracování projektové dokumentace bude
provádět Ing. Tomáš Horký z Modré, který
má autorizaci v oboru územní systémy
ekologické stability a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Jako součást jednoho projektu bude řešeno
komplexně několik problémů. Dojde
k odbahnění a úpravě nádrže nad hřištěm,
dále pak k vytvoření suchého poldru nad
areálem kynologického klubu pro zadržení
povodňových vod a také jako sedimentační
plocha. Výhodou realizace této plochy by
bylo především zadržení povodňové vlny
a tedy možnost zmenšení průtoku
intravilánem obce s případným dopadem
pro dimenzování zatrubnění v intravilánu
obce. Další výhodou by bylo omezení přítoku
splachů do vodní plochy nad hřištěm a tedy
lepší ochrana této vodní plochy.

Dotační možnost na tento projekt je z výzvy
Ministerstva zemědělství, podpora opatření
na rybnících a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí. Výše dotace činí až 80 %.

Novinky z knihovny
30. 6. 2017 se uskutečnila akce „S vysvědčením do knihovny”.
Knižní bestsellery:

Na co se můžete těšit?

Magda Váňová
Herečka
Neobyčejný příběh o herečce Žofii Beladové
čtenáře provádí jejím životem plným lásek,
zklamání a životních úspěchů.

Blanka Hošková
Láskobraní
Vypráví příběh ženy ve středním věku, na
kterou doléhá syndrom prázdného hnízda
a zároveň velmi těžce nese chování svého
manžela, který ji nechává v prázdném domě
i na vinici samotnou a plní si své obchodní
(a možná i jiné) sny…

Jojo Moyes
Život po tobě
Pokračování světového bestselleru Než jsem
tě poznala. Louisa Clarková, poté co se vrátila
zpět z Francie, se nastěhovala do bytu, který
jí Will odkázal. Kam se bude její život ubírat
dál..?
Alena Jakoubková
Miluju tě …
i s natáčkama
Chiara Valentová je půvabná mladá žena
se zajímavým zaměstnáním – pracuje jako
letuška. A právě v letadle se seznámí s budoucím manželem Radimem. Počáteční
idylka však netrvá dlouho ...

Táňa Keleová-Vasilková
Okénko do snů
Hlavní hrdinkou je 27 letá mladá žena, která
často sedává ve svém pokoji s okénkem do
zahrady a sní o tom, že její život bude zcela
jiný než matčin a babiččin. Touží žít ve městě,
vydat se za bohatého muže a je odhodlána
udělat vše pro to, aby se jí to podařilo… Splní
se jí její sny?
Markéta Pilátová
S Baťou v džungli
Vypravěčka Markéta Pilátová vystavěla na
základě rodinných vzpomínek, deníků, dokumentů a Baťových prozaických i básnických
pokusů neobyčejně čtivý román dvacátého
století. Líčí příběh Jana Antonína Bati v brazilském exilu tak, jak ho prožil a ne, jak ho
líčila komunistická propaganda.
Daniela Kovářová
Smrt v justičním paláci
V budově Městského soudu v Praze je nahlášena bomba. Předseda soudu nechá
budovu vyklidit, a když se po důkladné prohlídce zaměstnanci vrátí do svých kanceláří,
objeví v kanceláři předsedy mrtvého soudce.
Vzápětí umírá další soudní zaměstnanec.

Na dovolenou s knihou / Náš tip
Léto je tady a s ním i čas prázdnin a vytoužených dovolených. Nezapomeňte si na
cesty přibalit knihu, která vám bude dělat
společnost ať už u moře, na horách nebo
doma na zahradě.
Alena Mornštajnová
Hana
Debutovala v roce 2013 románem Slepá
mapa, který se dostal do užší nominace na
cenu Česká kniha 2014. Její druhý román
Hotýlek vyšel v roce 2015. Také její nejnovější
román Hana stojí za
pozornost, jedná se
o hořkosladký příběh,
plný skutečného života, lásky, zrady, přátelství i nenávisti.
Autorka i ve své
třetí knize prokázala
veliký vypravěčský
talent.
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Zajímá nás váš názor
Nešvary našeho spolužití
Od dětství miluju psy. Dříve jsem se věnovala
kynologii a jiným sportům se psy, dnes už
mám své dva miláčky spíš na pravidelné
procházky s nimi, na udržení kondice a hlavně
taky na toulání se přírodou, pozorování její
proměny během roku a její krásy po celý
rok. Právě to pozorování je něco, čemu se při
toulání se psy neubráníte. A tak si všímám.
Je toho hodně, co člověk vypozoruje, když
chodí pravidelně ven a na stejná místa.
Najednou si začnete všímat nepořádku a odhozených odpadků všude kolem. Zejména
v zimě je to tristní, co odpadu se nashromáždí
kolem silnic, cest, ale i kolem záhumenek, kde
se lidi přes zimu tolik nevyskytují. Při jarním
úklidu Zlechova s ním sice zatočíme, ale lidi,
proč čekat až na jarní úklid? Přece každý, kdo
jde kolem odhozeného pytlíku, igelitové tašky,
sklenice, plechovky se může pro ni sehnout
a dopravit ji do popelnice nebo kontejneru.
Když už jsou mezi námi tak nezodpovědní
jedinci, kteří znečišťují, o to víc bychom se měli
snažit my, kterým není naše okolí lhostejné.
Jenže ono je to spíš tak, že si každý hledí jen

toho, co má na svém pozemku a to, co se děje za
jeho plotem už ho vůbec nezajímá.

Velice zářným příkladem je jeden z mých
sousedů. Senior, trávící celou zimu zalezlý
doma v depresích, jakmile vysvitne slunko
a udělá se hezky, nelení prostát hodiny
zkoprněný na svém vzorně vysekaném
pozemku s motykou a číhá na krtka. Vymění
depresivní vysedávání a nadávání u televize
za čekání na smrt. Potřebuje zabíjet, vraždit.
Pokud už nebohého krtka zdolá (a že mu jich
již veliká spousta neunikla) hodí ho prostě přes
plot své zahrady. Vždyť přece tam už to není
moje, ať si tam třeba leží mršina. Když pominu
skutečnost, že krtek je obecně chráněný
živočich a usmrcení krtka je podle ochránců
zvířat týrání zvířete, je prostě nasnadě
zamyslet se nad charakterem takového
člověka a polemizovat o tom, zda dnešní
špičková medicína, která lidem prodlužuje
věk, vlastně není trochu kontraproduktivní.
Ano, je to hodně smutné, ale leckdo se v obrazu mého souseda pozná, není liž pravda?

Toliko k tomu, čeho se dá povšimnout na
pravidelných procházkách se psem. Příště
bych se ráda věnovala dalším nešvarům
života v naší obci a nebude to zrovna čtení
pro leckoho příjemné, to mi věřte.
S přáním: buďme lepšími lidmi a choďme ven
se psy…
ŠeRet

Základní škola
Jak to letí ve 2. pololetí?
I ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme
se v naší škole měli možnost naučit spoustu
nových věcí, poznat mnoho zajímavostí a prožít hodně rozmanitých zážitků.
Hned po jarních prázdninách čekal na děti
program o zdraví a zdravém životním stylu,
beseda o vztazích v rodině a mezi kamarády
a také beseda s policistkou. Děti se také velmi
zodpovědně připravovaly na školní kolo
recitační soutěže, a proto nás potom mohli ti
nejlepší recitátoři reprezentovat v okrskovém
a dokonce i v okresním kole.
Některé třídy zakusily, jak vypadá škola v noci
a prožily tady Noc s Andersenem. Macourkovy

pohádky přijela zdramatizovat paní Inka Horáková se svým divadlem. Příjemným zpestřením
byl pro děti velikonoční jarmark na obecním
úřadě a také beseda s cestovatelem po polárních
krajích. V dubnu jsme přivítali malé předškoláky
při pohádkovém zápisu do 1. třídy a už se na
ně budeme těšit, až se v září objeví s aktovkami.
Na tradiční fotografování tříd jsme se patřičně
„vyfikli“ a nechali jsme se zvěčnit v naší nové
zahradě jak po třídách, tak se svými kamarády.

Velmi krásné bylo představení Broučci
v Uherském Hradišti. Hradišťánek a ZUŠ z Uherského Hradiště zajímavě ztvárnili tuto
pohádku a my jsme s napětím sledovali naše
spolužačky, které tam také vystupovaly.

Děti naší školy při představení pořádaném ke Dni matek

Naše největší a nejnáročnější vystoupení bylo
na Den matek, na kterém jsme předvedli,
co všechno umíme.
Že rádi zpíváme, to jsme také ukázali na přehlídce dětských zpěváčků Tupeský džbáneček v Muzeu keramiky v Tupesích.
Velmi rádi budeme vzpomínat na návštěvu
Kovosteelu a na výlety se svými třídami,
tentokráte do Envicentra Vysoké Pole, na
Macochu a do Kroměříže.
Velkou slávou je pro nás oficiální otevření
školní zahrady. Koncem června proběhla
ještě besídka dětí, které hrají na hudební
nástroje, pasování prvňáčků na čtenáře,
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beseda s panem Klofáčem o vesmíru a beseda
s vozíčkářem o prevenci úrazů, kterou pro děti
připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Jsme moc rádi, že se dětem podařilo uspět
v několika výtvarných soutěžích, výborně nás
reprezentovaly na atletických závodech v Polešovicích a v přírodovědné soutěži Poznej
a chraň.
Největším úspěchem bylo 2. místo v krajském
kole přírodovědné soutěže Zlatý list, ve které nás od 1. místa dělila jen pouhopouhá
čtvrtina bodu. Gratulujeme!

Návštěvu dopravního hřiště si děti užily a také se i něčemu přiučily...

I další školní akce a výlety
se náramně vydařily.

A co školní družina?
Mimo každodenní hraní, tvoření, tancování
i sportování jsou oblíbená třeba setkávání
rodičů s dětmi ve Smajlíkově. Zajímavým
zpestřením jednoho odpoledne byla žonglérská školička pana Sadila i beseda se
spisovatelkou Danielou Kroluperovou.
Tradiční akcí je florbalový turnaj, na kterém
se u nás sešly děti ze školních družin z Tupes,
Osvětiman, Polešovic, Buchlovic i Nedakonic
a také literárně dramatická přehlídka, na
kterou se děti vydaly do Osvětiman. S velkou
radostí se také vracely s dopravní soutěže
z Tupes, na které se jim podařilo získat 2. místo.
Během pololetí se děti zapojily do několika
výtvarných soutěží, zvládly připravit výzdobu
na ples, Den matek, dárky pro maminky
k svátku i pro předškoláčky k zápisu.
Poslední akcí pak byla účast na netradiční
olympiádě v Polešovicích, kde se soutěžilo

v takových disciplinách jako je skákání v pytli,
běh v gumácích nebo skoku s kufrem. A pak

už vytoužený konec školního roku a hurá na
prázdniny!
Mgr. Gabriela Marková
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A svezla nás i „Steelinka“

Výlet žáků 2. třídy pohledem dětí

Ve středu 30. května ráno, hned jak jsme se
všichni sešli ve škole, vydali jsme se na výlet
do Kovosteelu do Starého Města. Pěšky jsme
to zvládli za hodinu. Čekalo nás tam spoustu
zajímavostí. V jedné z místností Kongresového
centra jsme se mohli rozložit na velké pohodlné
polštáře a sledovat povídání o třídění a zpracovávání odpadu. Po skončení výukového
programu jsme v této budově vystoupali
až nahoru na terasy a měli jsme rozhled po
areálu na to, jak se odpady zpracovávají ve
skutečnosti. Jedna terasa ústí do Kovozoo,
tak jsme se tam přesunuli a to bylo to správné
místo na objevování rozličných druhů zvířat
a rozličných druhů kovových součástek, které
se ve zvířata proměnily. Po prozkoumání velké
pirátské lodě jsme zdolali všechny schody až
nahoru na maják, abychom zjistili, co to tam
vlastně každou noc bliká. Byl odtud krásný
výhled na všechny strany a tak bylo vidět až
k nám do Zlechova. Dole pod majákem na nás
čekala zmrzlina a jiné dobroty a pak už hurá
do skutečného letadla, které je možno v areálu
také „prošmejdit“. Z letadla jsme přesedli do
vláčku Steelinka a ten nás stylově dovezl
až k nám domů. Jízda vláčkem byla od firmy
Kovosteel odměnou, kterou jsme vyhráli za to,
že sbíráme plastové vršky.

Ahoj, děti. Ve čtvrtek 8. 6. jsme byli na výletě.
Potkali jsme se u Butiku a autobusem jsme jeli
na vlakové nádraží. Nasedli jsme do vlaku a jeli jsme do Kroměříže. Jako první jsme šli do
Podzámecké zahrady. Potom jsme šli do
zámku a do věže. Odpoledne jsme šli městem
do Květné zahrady. Cesta zpět byla super!

A co bylo nejlepší?
Vojta: „Mrož ze železa.“
Vraťa: „Bizon.“
David: „Velbloud a maják.“
Evička: „Letadlo.“
Všichni: „Vláček!“
Mgr. Gabriela Marková

Karolína Šmatelková
První jsme jeli autobusem na vlakové nádraží.
Jeli jsme vlakem, přesedali jsme a jeli jsme
až do Kroměříže. Šli jsme do Podzámecké
zahrady, viděli jsme tam různá zvířata –
králíky, slepice, pávy, husy, kačeny. Šli jsme na
prohlídku zámku a vystoupali jsme až na věž,
která má 215 schodů. V Květné zahradě jsme
prošli bludištěm. Cesta domů nám utekla
rychle. Výlet se mi líbil.

jsme šli do zámku. Líbila se mi květinová
výzdoba. Pak jsme šli do Květné zahrady. Ta
se mi líbila nejvíc. Měli jsme tam naplánovaný
program. Ochutnávali jsme rostliny. Vozili
jsme vozík a hráli jsme hry. A pak jsme jeli
vlakem zas do Hulína a z Hulína do Starého
Města. Tam jsme šli na autobus a těšili jsme
se domů.
Adéla Holásková
V 7.00 hodin jsme se sešli u Butiku a potom jsme
jeli autobusem do Starého Města na nádraží.
Pak jsme jeli vlakem do Kroměříže. Šli jsme
do podzámecké zahrady a prohlédli jsme si
i Květnou zahradu. Cestou na výlet jsme si snědli
svačinky. Domů jsme se vraceli plni zážitků.
Lukáš Fornůsek

Ester Vávrová
Náš výlet byl vlakem do Kroměříže. Ráno
v 7 hodin jsme měli sraz u autobusové
zastávky. Autobusem jsme jeli na vlakové
nádraží. Potom vlakem do Kroměříže. V Kroměříži jsme šli do zámku, do Květné zahrady
a do bludiště. Výlet se mi moc líbil.
Adam Lenhart
V 7.00 jsme šli na autobus, který nás zavezl
na vlakové nádraží a pak jsme jeli půl hodiny
vlakem až do Hulína. Přesedli jsme na druhý
vlak. A jeli jsme až do Kroměříže. Tam jsme
šli do Podzámecké zahrady. Viděli jsme tam
želvu a kachny a kachňata. Pak jsme šli na věž.
Měla 206 schodů. Taky se mi to líbilo. Potom

Letošní školní výlet byl prima...

Noc s Andersenem
Nejprve jsem přišla do školy a tam jsme se
domluvili, kde budeme spát. Poté jsme se
šli připravit na naše vystoupení Čtyřlístku
do tělocvičny. Když jsme dohráli, dali jsme
si něco na zub a šli jsme do jídelny. Paní
učitelky nám rozdaly komiks, který jsme měli
doplnit podle svých představ. A pak jsme
se přesunuli na zahradu, kde nám Tereza
Snášilová předvedla vystoupení se svou
šikovnou fenkou Laysi. Moc se nám to líbilo.
V tělocvičně jsme vyslechli rozhovor pana
Andersena v podání Vladimíra Doskočila
s paní Annou Pospíchalovou. V jídelně
na nás čekal příběh s detektivní zápletkou.
Někdo ublížil naší paní ředitelce! Rozdělili
jsme se do skupinek. Nejprve jsme pachateli
prohledali bundu a poté jsme luštili, kdo
by to tak mohl být. Všechny skupinky měly
zajímavý příběh a nakonec jsme pachatele
odhalili. Pak jsme něco snědli a šli jsme
do tělocvičny, kde se promítala pohádka.
Mezitím jsme šli na stezku odvahy. A našli
jsme poklad. Poté pokračovala pohádka. No
a po pohádce jsme se šli nachystat na spaní.
Byla to nezapomenutelná noc!
Markéta Kočendová, 5.třída

Na Noc s Andersenem se pokaždé těšíme...
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Moje milá školo!

Sluníčko zdravilo, až se uzdravilo

Hodnota úsměvu

Jsi hezká a mám Tě moc ráda. Vidím Tě každý
den. Líbí se mi výtvarka, protože vyrábíme.
Je mi tu dobře. Mám ráda rolování. Chutnají
mi obědy. Mám ráda paní učitelku, protože je
hodná.

Zdravení je dobré, protože můžeš někoho
potěšit. Může to udělat chválu na rodiče.
Také nás to nic nestojí. Dokonce ani 1 korunu. A když nás někdo nepozdraví, tak to
neznamená, že my ho nemůžeme pozdravit.
Nezapomeňme zdravit i v jiných zemích.

Usmívám se, protože to doma může rozveselit
maminku nebo tatínka. Když někoho něco
bolí a usměje se, tak ho to může trochu
přestat bolet. Když se někdo mračí, usměj se
a to stačí. Všichni se usmívejte! S úsměvem
jde všechno líp!

Ondřej Klofáč, 3. třída

Adéla Slavíková, 3. třída

A to je konec! S pozdravem Nikča.
Nikol Sedláčková, 3. třída

Na horách

Otevření nové školní zahrady
Obec Zlechov a Základní a Mateřská škola
Zlechov zvali širokou veřejnost na slavnostní
otevření školní zahrady, které proběhlo
v pátek 16. 6. 2017. Zahájení bylo naplánováno dlouho dopředu.
Všechno bylo předem promyšleno a ze strany
zaměstnanců školy zodpovědně připraveno.
Čekalo se jen, zda vyjde i dobré počasí. A to
byla jediné, co v pátek selhalo.
Odpoledne v určenou hodinu byli už všichni,
včetně dětí, které pedagogům pomáhaly,
na svých místech. Na školním hřišti čekala
připravena country kapela. Na obloze
se honily mraky a z oblohy začaly padat
obrovské kapky, které přešly v průtrž mračen.
Ta trvala asi 15 minut. V tomto lijáku začali
přijíždět hosté, kteří čekali v automobilech,
až se déšť zmírní. Pod deštníky přicházely
také děti, které měly vystupovat. Když se
déšť zmírnil, zahájila ředitelka školy společně
se starostou obce slavnost přivítáním hostů
a veřejnosti. Přítomný byl senátor Ivo Valenta,
starostové a ředitelé škol z okolních obcí,
zastupitelé obce Zlechov, správce farnosti
P. Chmelař a zástupci místních spolků. Z realizátorů byla přítomna autorka projektu
Ing. Ilona Zlomková, za Europroject dotace
přijela paní Milana Štěpánková a Bc. Michaela
Karásková, za firmu Ing. Miroslavy Beňové se
dostavil Ing. Vojtěch Luža.

Vzápětí starosta obce objasnil přítomným
financování zahrady. Celkové náklady na realizaci se vyšplhaly na 1 339 089,- Kč, dotace
ze Státního fondu životního prostředí činila
976 265,- Kč. Z prostředků obce bylo třeba
doplatit 362 821,- Kč.
Po projevech senátor Ivo Valenta a ředitelka
školy přestřihli společně pásku, aby P. Rudolf
Chmelař mohl novou zahradu požehnat. Stalo
se tak za hudebního doprovodu vychovatelky
a dětí školní družiny. Protože opět začalo
pršet, podotkl vtipně otec Rudolf, že se
dětem v zahradě určitě bude líbit, protože je
pokropena hned dvakrát.

Na horách je to super! Proto si chci o tom
s vámi popovídat. Snad se zasmějete.
Na horách jsem se naučila lyžovat ještě víc.
Když jsme jeli tam, tak jsem se pozvracela,
protože tam byly velké zatáčky. Když jsme
tam dojeli, viděla jsem tobogány. V úterý
jsme byli v aquaparku. Před chatou jsme
bobovali. U chaty nebylo moc sněhu, ale
na ledu to svištělo. Bylo to super! Mám ráda
rodiče, protože nás tam vzali.
Chtěla bych tam ještě jednou jet. Snad tam
pojedeme. A líbilo se nám to všem. Hlavně
jsme si to užili!
Veronika Bauerová, 3. třída

Starosta přítomné seznámil s programem
a ředitelka školy vzpomenula historii budování zahrady:
Pozemek původně patřil panu Stanislavu
Cigošovi, který jej přestal využívat. Na návrh
ředitelky školy obec pozemek koupila s úmyslem využití pro školu. Pedagogové a žáci
společně vytvořili představu zahrady, ze které
Ing. Zlomková vytvořila první projektovou
dokumentaci. Následovalo úsilí ředitelky
školy, jehož výsledkem bylo získání finančních
prostředků na vybudování nové zahrady.
S administrací a výběrovým řízením pomáhala
firma Europroject dotace – paní Milana
Štěpánková a Bc. Michaela Karásková.
Výsadbu zeleně prováděla firma Technické
služby – Alena Chrástková, Kunovice, stavebně
technickou část řešila Ing. Miroslava Beňová,
Polešovice. Díky finanční pomoci Nadace
SYNOT vzniklo jezírko, které vybudoval pan
Vladimír Machala ze Zlechova. Dopravní
značky a popisky zajišťoval Ing. Vojtěch Luža
z Velehradu.

Nově otevřená školní zahrada se návštěvníkům líbila.

Děti z mateřské školy vystoupily s pásmem
písní a tanečků. Zvládly to i v dešti. Pak se
přítomní vydali na prohlídku zahrady a poté je
čekalo občerstvení. Mezitím dorazil zástupce
krajského úřadu, hejtman Jiří Čunek.

ným Hrajeme si celý rok. Také jim při vystoupení obloha seslala malou dešťovou sprchu,
kterou všichni nesli statečně. Návštěvníci se
mohli při dešti schovat před deštěm do stanů,
které zapůjčila obec Tupesy a tupesští hasiči.

Na hřišti se mezitím shromáždili nově příchozí. Ředitelka školy je informovala o historii
vzniku zahrady, načež si vzala slovo zástupkyně Honebního společenstva Zlechov,
paní Emílie Petrželová. Předala mateřské
i základní škole finanční částku 10 000 Kč.
Za finanční dar moc děkujeme, bude použit
v mateřské škole na nákup hraček a v základní
škole na nákup učebnic.

Po vystoupení dětí pozvala ředitelka
školy všechny na prohlídku zahrady a na
občerstvení. Uzené sele věnoval sponzor
školy, předseda společnosti AGRO Zlechov,
pan Josef Hrabec.
Připravila je firma
Gastronomické služby, Václav Hrabec s. r. o.,
která také škole pomáhala s přípravou
pohoštění. Zeleninu dodal další sponzor, pan
Miroslav Čápek. Nutno dodat, že sele bylo
výborné. Porcování a vydávání selete vzal na
svá bedra Jan Polášek, kterému sekundovala
Jarmila Zástavová.

Na školním hřišti již netrpělivě čekali žáci
2. třídy, kteří se předvedli s pásmem nazva-
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K dobré pohodě přítomných vyhrávala celé
odpoledne country kapela NAFURT. Návštěvníci si mohli mimo zahradu prohlédnout
také prostory školy.
Vedení školy děkuje tímto všem sponzorům,
zaměstnancům obce a školy, žákům a všem
výše jmenovaným, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu slavnosti.
Zahrada snů, jak si ji pedagogové nazvali, je
pro žáky obrovským přínosem. Nová zahrada
nám dává zatím nedoceněnou příležitost
pro obohacení dětí o bezprostřední osobní
zkušenosti s nejbližší přírodou. Na školní
zahradě mohou děti hrát míčové hry, běhat,
kompostovat bioodpad, posedět u ohně, skákat, prolézat, přelézat na herních prvcích,
sledovat hmyz a hnízdění ptáků, poznávat
léčivé byliny, pěstovat rostliny pro radost
a užitek i pro výuku, možná i postavit májku
a obnovit tak pěknou tradici. Po celý rok se
děti starají o králíky a morčata a mohou
pozorovat nově narozená mláďata. Děti v keramickém kroužku vyrobily na vyzdobení
zahrady hmyzí domečky a kolíky na označení
jednotlivých dřevin. Keramickou hlínu věnoval pan Libor Tichý, kterému děkujeme za
podporu a dlouhodobou spolupráci.

Ani déšť neodradil děti z MŠ od připraveného vystoupení.

Zahrada se může změnit ve výstavní síň i ve
společenský prostor pro oslavu, v arboretum
nebo v naučnou stezku. V zimě se může stát
prostorem pro bobování nebo eskymáckou
osadu. Dá se na ni vyběhnout o přestávce
nebo za pěkného počasí vyučovat lépe než
ve třídě – pracovní a pěstitelské práce, tělesná
výchova, prvouka, přírodověda. Nejnovější
psychologické výzkumy ukazují, že děti,
které tráví více času v přírodním prostředí,
se dovedou lépe koncentrovat na práci, mají
lepší mentální kondici, jsou méně agresivní
a více rozvíjejí své tvůrčí schopnosti.
Myslím, že to vše svědčí o prospěšnosti a obrovském potenciálu, který nám zahrada dává.
V nové zahradě nám slouží k výuce i zábavě:

Slavnostní otevírání zahrady

•

ukázky hornin a nerostů – pískovec, žula,
vápenec, čedič, mramor,

•

léčivé byliny – máta, meduňka, mateřídouška, levandule, dobromysl, třezalka,

•

keře – růže, šípek, zlatice, kdoulovec,
rakytník, líska, zimostráz, jalovec, tis,

•

stromy – javor babyka, habr, vrba jíva,
jeřáb, dub, buk, lípa, bříza, smrk, borovice, jedle, modřín,

Celkový pohled na zrekonstruovanou školní zahradu.

•

květiny našich zahrádek – krokus, bledule, sněženka, tulipán, narcis,

•

dráha pro běh a dopravní hřiště,

•

pískoviště pro děti ze školní družiny,

•

jezírko pro pozorování života ve vodě,

•

hmatový chodník a domečky pro hmyz,

•

vyrůstají nám postupně vrbová chýše
a tunel,

•

domácí zvířata – králík, morče.
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Mateřská škola
Co se dělo v mateřské škole
ve 2. pololetí?
Bylo toho hodně, pokusím se vám život v naší
školičce trošku přiblížit.
V měsíci lednu jsme pozorovali krásy zimní
přírody, seznamovali jsme se se zimními
sporty a hrou na sněhu a se sněhem. A že
jsme si toho letos užili!
V únoru na nás ve školce dýchla pohádková
atmosféra, protože jsme se zaměřili na
pohádky, seznamovali se s princeznou, králem, drakem, Budulínkem a dalšími pohádkovými hrdiny. Vytvořili jsme si výstavku
z oblíbených knih a každý den si četli z jiné
knihy.
V březnu jsme se zaměřili na zvířátka a jejich
mláďátka. Učili jsme se kde žijí, čím se živí,
kdo se o ně stará... Samozřejmě jsme si zahráli
i divadlo, např. pohádku Budka v poli.

Polštářkový den v naší mateřské škole.

Měsíc duben byl pro nás hodně náročný...
Předškoláci se připravovali k zápisu do první
třídy, seznamovali jsme se s velikonočními
zvyky a obyčeji, vystupovali jsme s jarním
pásmem na Jarmarku na OÚ a v neposlední
řadě jsme si vyráběli velikonoční dekorace při
dílničkách s rodiči.
V měsíci květnu proběhl zápis do naší
mateřské školy, přihlásilo se 13 nových dětí,
na které se už teď všichni těšíme. Květen byl
ve znamení rodiny, věnovali jsme pozornost
maminkám. K jejich svátku děti vyrobily
dáreček a nacvičily pásmo na veřejnou
besídku, kde ukázaly své dovednosti. Ráda
bych všechny za jejich výkony pochválila.
A červen jako poslední měsíc školního roku je charakteristický různými výlety, např.
1. června na svátek dětí jsme navštívili
zámecký park v Buchlovicích. Další výprava
byla do ZOO Lešná.
Velké loučení nás čekalo 29. června, a to s našimi předškoláčky, kterých je letos 17. Během
zahradní slavnosti, kdy byli pasováni na
školáky, jsme si spolu s rodiči užili i závěrečný
táborák s opékáním špekáčků.
Kromě těchto akcí navštívili naši školku
kouzelníci, maňásková divadla, hudebníci...
Bylo toho hodně, ale všichni víme, že: „Ať je
teplo nebo zima, v naší školce je nám prima“.
Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody!
Jana Bělohradová, vedoucí učitelka MŠ

Zápis do školy si všichni předškoláci skvěle užili.
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Farnost
Pouť do Křtin a Vranova u Brna
Farní úřad Zlechov pořádal 13. května 2017
pouť do Křtin a Vranova u Brna. O pouť
byl velký zájem, během 14 dnů byl autobus
naplněn. Cena byla 200 Kč pro dospělé, děti
a mládež platili 100 Kč. Odjezd autobusu byl
v 7.30 hodin ze Zlechova od kostela. Téměř
90 poutníků ze Zlechova a Buchlovic přivítal
správce farnosti P. Jan Peňáz. Seznámil je
s historií farnosti a provedl je po areálu.
V 11 hodin začínala ve Křtinách mše svatá,
kterou sloužil Otec Chmelař. Po ní bylo
připraveno pro poutníky Otcem Peňázem
v ambitech občerstvení. Poutníci si prohlédli
areál, zašli si na oběd a v půl třetí odpoledne
již ujížděli do Vranova u Brna. Tady je
zastihla bouřka s lijákem. Do kostela většina
poutníků stačila dorazit před průtrží mračen.
V 15.30 hodin měli poutníci májovou mši
svatou a Svátostné požehnání. Domů se
všichni vraceli spokojeni.

Socha Fatimské Panny Marie
18. května 2017 přicestovala do Zlechova
putující socha Fatimské Panny Marie. Tato
socha putuje po farnostech při příležitosti
výročí zjevení ve Fatimi. Panna Maria fatimská
je považována za prostřednici všech milostí.
Socha spočívala před oltářem. Farníci měli

májovou a po ní následovala mše svatá. Při ní
se věřící připojili k fatimské modlitbě za mír
a zasvětili farnost Matce Boží.

První svaté přijímání
Slavnost probíhala 28. května při mši svaté
od 10.30 hodin. Vyparáděné děti se sešly
u kostela. Odtud průvod ministrantů, dětí
a jejich příbuzných přešel do kostela. Děti
v průběhu mše svaté nejprve při hořících
svíčkách obnovily své křestní sliby. Přímluvy
postupně pronášely děti a po nich jejich
rodiče. Při přinášení darů děti přinesly chléb,
ošatky s hrozny, hostie a víno. Při obětování
vytvořily kruh kolem obětního stolu a setrvaly
zde až do přijímání. Přistupovali k němu ve
skupinkách společně s rodiči a nejbližšími
příbuznými. Na památku děti od P. Chmelaře
obdržely pamětní listy. V závěru mše zástupci
rodičů poděkovali P. Chmelařovi za přípravu
dětí. Po mši svaté následovalo fotografování.
První svaté přijímání přijalo 9 dětí ze třetí
a čtvrté třídy. Byli to Sabina Štanglová,
Eliška Hladíková, Ludmila Náplavová, Filip
a Natálie Mikulovi, Jan Raisigl, Michaela
Krajčová, o rok mladší byli Ondřej Klofáč
a Barbora Zástavová. Při sbírce, která
proběhla, se vybralo na potřeby farnosti
10 600 Kč. O týden později se při mši svaté
uskutečnila sbírka na církevní školství,

a ta vynesla 3 500 Kč. Ve čtvrtek 1. června
byl ve farnosti farní den. Od 10.00 hodin
byla vystavena Nejsvětější svátost oltářní.
Věřící přicházeli do 16.00 hodin adorovat.
Od 5. do 10. června pobýval P. Chmelař s přáteli
na dovolené v Chorvatsku. V neděli 11. června
byla Slavnost Nejsvětější trojice a někteří
Zlechovjané zamířili na pouť na Barborce.

Svatební obřady a křty v kostele
sv. Anny ve Zlechově
V červnu proběhly v kostele Sv. Anny dvě
svatby.
V sobotu 17. června vstoupili do stavu manželského Jana Demlová ze Zlechova a Jan
Zajíc z Velehradu.
O týden později 24. června uzavřeli manželství Lucie Čaníková z Kostelan a Roman
Dobeš ze Zlechova.
V neděli 25. června byl pokřtěn malý Vilém
Orgoň z Tupes.

Na co se můžete těšit?
• Farní úřad Zlechov připravuje pro rodiče s dětmi a další zájemce POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK v sobotu 30. září 2017.
• Farní úřad a společenství Modlitby matek připravuje na sobotu 25.11. 2017 duchovní obnovu s Mons. Josefem Hrdličkou.

Ocenění farníků
V sobotu 6. května se konala od deseti hodin
v katedrále Sv. Václava v Olomouci Diecezní
pouť k sv. Janu Sarkanderovi. Věřící z celé
arcidiecéze zde oslavili svátek svatého Jana
Sarkandera, mučedníka a patrona diecéze.
Na tuto pouť dostali zvláštní pozvání tři
zlechovští farníci přímo od olomouckého
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Po příchodu do presbytáře katedrály se jich ujali
pořadatelé, aby je usadili na vyhrazená přední
místa.
Mši svatou celebroval arcibiskup mons. Jan
Graubner s emeritním pomocným biskupem
Josefem Hrdličkou za přítomnosti dalších
třiceti kněží. V závěru mše svaté byla předána
ocenění zasloužilým farníkům. Ocenění za
nezištnou pomoc ve své farnosti přijalo
z rukou arcibiskupa Graubnera celkem 53
osob. Arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský udělil děkovné uznání a medaili
sv. Jana Sarkandera třem Zlechovjanům. Byli
to Blažena Fialová (85 let), Marie Herůdková
(87 let) a František Mareček (81 let).
Arcibiskup udělil ocenění jako projev uznání
a vděčnosti za aktivní nezištnou práci pro církev.

Za nemocnou Blaženu Fialovou ocenění převzal Stanislav Vávra.

biskupů. Poté byli všichni pozváni do arcibiskupského paláce na občerstvení.

Po mši svaté absolvovali ocenění s P. Chmelařem prohlídku katedrály, barokní krypty
pod presbytářem a mauzolea olomouckých

Všem oceněným blahopřejeme a paní Fialové
přejeme brzké uzdravení.

FARNOST
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DĚNÍ V OBCI

Dění v obci

V neděli 28. května 2017 se v kostele sv. Anny ve Zlechově konalo
1. svaté přijímání. Slavnostního obřadu se zúčastnilo devět dětí.

Úspěšný únorový koncert Jiřího
Pospíchala a Petra Gablase v kostele sv. Anny.

Milovníci vína a žen již po 5. uspořádali Zlechovské koštování, které
se již tradičně neslo v duchu dobré nálady a veselí. Ochutnat jste
mohli celkem 373 vzorků vín (z toho 257 bílých, 87 červených
a 29 vzorků vín rosé), ale také sýry, klobásy a olivy z rozličných
koutů světa. O hudební doprovod se postarala CM Velehrad.

DĚNÍ V OBCI
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V sobotu 17. června se na
prostranství před obecním
úřadem tančilo a zpívalo,
uskutečnilo se zde folklórní
odpoledne s hodovou chasou.
I přes nepřízeň počasí se na
pódiu vystřídali PS Bzenecké
drmolice, dětský FS Pentlička,
CM Josefa Marečka, Tupeské
parádnice, žáci ZŠ Zlechov
a DH Komňané. Akce vyvrcholila večerní zábavou v areálu na hřišti, kde zahrála
kapela Tabák-Kabát revival
a kapela ZZ bar.

Již podruhé se v areálu Hospůdky na hřišti vařil
Zlechovský gulášek. Návštěvníci mohli ochutnat
tento oblíbený pokrm od soutěžících z ulice Vyncák,
Zelničky, U Hřiště či Od Hradiště. Kdo chtěl ochutnat
všechny druhy musel dorazit co nejdříve, protože na
loudaly už nezbylo.

V čtvrtek 29. 6. 2017 se na školní zahradě MŠ Zlechov konala tradiční
slavnost pasování na školáky. Letos MŠ
opouští celkem 17 předškoláků, kteří
v září zasednou do školních lavic. Za
zorganizování akce patří velký dík jak
školnímu personálu, tak i ochotným
rodičům. Všem nově pasovaným školákům přejeme spoustu krásných zážitků
a hodně úspěchů na základní škole.

K rodičovskému plesu a plesu sportovců se letos opět
vrátil i ples hodové chasy. Ti, co se rozhodli přijít, si
však tentokrát nelámali hlavu s výběrem slavnostní
róby, jako spíše s tím, jakou zvolit masku, jednalo se
totiž o ples maškarní. Soutěž o nejlepší masku vyhrála
skupina Kiss, která si s titulem odnesla i zaslouženou
výhru.
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SPOLKY

Kynologický klub
Kynologický klub Zlechov odstartoval sezónu
školkou pro štěňata.
Náš klub pořádá pravidelně dvakrát ročně
Školku pro štěňata, která je určena pro
začínající chovatele. Učí se socializace štěňat
a základy výcviku. Do této školky se nám hlásí
obyvatelé z celého okresu i mimo něj. O akci je
vždy velký zájem, a tak některé uchazeče musíme i z důvodu vytíženosti výcvikářů a kapacity
cvičiště odmítnout. Školku vedou zkušené
lektorky Věra Nováková, Dana Mikulová a Eliška
Pancnerová. Na konci kurzu připravujeme pro
majitele štěňátek soutěž a vydáváme certifikát
o vykonaném výcviku. Všichni, kdo se zatím
školky zúčastnili, byli spokojeni.
22. 4. se konaly v areálu cvičiště Trojzkoušky
agility. I přes nepříznivé počasí se do Zlechova sjela spousta závodníků z celé České
republiky a bojovali o co nejlepší umístění.
Na akci se prezentují členové našeho klubu
a už několik let se drží na předních místech.
Což svědčí o velmi dobré práci jejich trenérů
Michala Stránského, Ireny Stránské a Michala
Ševčíka. Zkoušky agilit jsou velice populární
a oblíbené u veřejnosti.
8. 5. pořádal klub zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu BH a Národního
zkušebního řádu ZZO a ZZO1. Akci obsadili
pouze členové našeho klubu, protože
rozhodčí může během dne posoudit jen
10 zvířat. Devět z deseti zúčastněných
uspělo. Jeden majitel nesplnil vzhledem ke
zdravotnímu stavu zvířete. Zdařilé provedení
zkoušek je výsledkem kvalitního výcviku,
poctivé práce výcvikářů a samotných
chovatelů. Od rozhodčího p. Miroslava Vávry
dostali majitelé psů do výkonostních knížek
známku a potvrzení o vykonání zkoušky.
Mezi nejvýznamnější akce klubu patří Výstava
Německých ovčáků. Letos se konala Krajská
výstava NO se zadáním titulu CAC dne 13. 5.
Titul CAC smí být udělován pouze na dvou
akcích v celé České republice, proto je tato
prestižní akce pro náš klub velkou poctou
a současně i zodpovědností. Na výstavu se

přihlásilo celkem 62 startujících z ČR i zahraničí.
Vystavovaná zvířata posuzoval rozhodčí
Ing. Karel Strouhal, ústřední poradce chovu pro
Německé ovčáky. Mimo jiné se akce zúčastnilo
i pět chovatelů našeho klubu, kteří se umístili
na předních místech. Chov Německých ovčáků
ve Zlechově se může pochlubit pětatřicetiletou
tradicí. Nejúspěšnější z vystavovatelů, kteří
se umístili na prvních třech místech, obdrželi
poháry, které klub mohl zakoupit díky
finanční podpoře Obecního úřadu Zlechov
a další ceny, které poskytli naši sponzoři,
například velké balení krmiva, dárkové koše
a pamlsky. Mezi vítězi všech tříd nakonec akce
vybrala paní Strouhalová ve spolupráci s komisí
a diváky Nejkrásnější zvíře výstavy, kterým se

stal pes Ferari Mir-Jar pana Jaromíra Anderle
z Jihlavy.

Akce kynologického klubu
Tradiční oblíbenou akci Den dětí pořádá
členka klubu Lucie Ryndová. I letos se jí
podařilo oslovit sponzory a spolu s klubem
tak mohly děti a rodiče strávit v areálu KK
Zlechov 27. 5. krásné slunečné odpoledne.
Vstupné a pohoštění bylo pro děti zdarma.
Už několik let přichází na cvičák vždy přes sto
dětí. Letošní akce pokořila rekord a přišlo 120
dětí. Pro všechny byly připraveny špekáčky
na opékání a výtečná točená malinovka. Děti
si užily legraci na šesti stanovištích. Součástí
programu byla i výstava dravců ze záchranné
stanice Hluk, kterou tímto klub finančně
podpořil. Velmi milá byla i ukázka cvičených
holoubků, které si mohly dokonce děti samy
krmit ze svých dlaní. Adrenalin si užili i rodiče
při společném zápolení na překážkové dráze
s dětmi. Nejrychlejší dítě i dospělý si nakonec

odnesli krásné dárkové koše. Nechyběli ani
policisté a hasiči z Buchlovic s ukázkou techniky. Přítomné maminky potěšila sbírka kočárků, děti zase stánek s cukrovou vatou,
cukrovinkami a ručně vyráběnými hračkami.
Na den 16. 9. plánují členové agilit závody.
7. nebo 14. 10. proběhnou Zkoušky podle Mezinárodního a Národního zkušebního řádu.
Dne 26.12. se uskuteční Štěpánský pochod.
Lubomír Obdržálek
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SK Zlechov
Sezóna 2016/2017
Svěřenci trenéra Kramla zahájili podzimní
část domácím utkáním proti sousedům
z Buchlovic. Pro oko diváka tento zápas
nebyl moc atraktivním, když se rozhodlo
až v penaltovém rozstřelu po výsledku 0:0.
V této známé loterii zvítězil hostující celek.
Poté domácí borci v podzimním losu měli
výsledky jako za prvomájového počasí.
Když už se jim podařilo urvat bodový
zisk v domácím prostředí, tak venku byly
výsledky prachbídné. Zlom nastal při utkání
v Ořechově. Vítězství 0:1 proti kvalitnímu
soupeři jim mělo vlít pomyslnou krev do
žil, avšak se tak nestalo a v dalším domácím
představení přišel výbuch. Zrodila se tak
největší prohra sezóny a to 0:7 proti celku
z Drslavic. Pak opět nastal bodový progres,
kdy ze dvou utkání si odnesli plný bodový
počet se skórem 9:1. Poslední čtyři podzimní
kola jim ovšem opět nevyšla, kdy získali jen
dva body nad Prakšicemi po penaltách. I tato
střídající výkonnost byla námětem pro zimní
soustředění, které naši chlapci absolvovali
v chatařské oblasti Filipov. Jak se zdálo, tak
bylo ku prospěchu věci. Tedy aspoň pro start
jara. Opět je čekalo derby s Buchlovicemi,
které v té době okupovaly v tabulce příčku
nejvyšší. Po vítězství 1:3 a následné drtivé
porážce Slovácka C 4:0 se zdálo, že tým
bude v soutěži štikou jara. Jakoby ale tahle
štika žila v nedalekém olšovském rybní-

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

Výsledky a tabulka – sezóna 2016/2017
Oddíl
Z
V
VP
PP
TJ Buchlovice
26
17
4
0
Sokol Ořechov
26
14
4
2
JISKRA Staré Město
26
16
2
3
FK Kunovice
26
16
1
2
TJ Ludkovice
26
13
5
3
1. FC Slovácko C
26
16
1
1
FC Morkovice B
26
13
0
3
TJ Pilana Zborovice
26
10
1
3
TJ Drslavice
26
9
1
4
SK Zlechov
26
7
4
2
SK Březolupy
26
9
0
2
Sokol Nedakonice
26
6
2
1
FK Ostrožská Nová Ves
26
4
1
1
TJ Sokol Prakšice – Pašovice
26
2
3
2

ku, kde vody po oblevě ubývalo a štika
zahynula. Zlechovský celek začala srážet
koncovka utkání. Přes veškerou snahu tým
dokonce pětkrát inkasoval v posledních
pětiminutovkách zbývajících zápasů. I díky
tomuto faktu Zlechov na jaro držel primát
v sérii bez vítězství v základní hrací době.
Tuto neblahou sérii se podařilo zastavit až
na čísle devět a to výhrou v předposledním
zápase v Prakšicích, kdy zlechovští otočili utkání z 2:0 na 2:3. SK Zlechov tak ukončil sezónu plnou zvratů na desáté příčce s 31 body.
Do statistik se zapsal Jakub Kotek jako
nejlepší střelec týmu s dvanácti přesnými

P
5
5
5
7
5
8
10
12
12
13
15
17
20
19

Skóre
94:35
77:39
81:38
65:43
67:30
68:60
82:56
46:66
45:64
45:62
32:63
49:89
38:92
35:87

B
59
55
55
52
52
51
42
35
33
31
29
23
15
14

zásahy, kdy mu zdárně sekundovali Hynek
Vaněk a Miroslav Velcr s deseti, respektive
s devíti brankami. Vytrvalcem v odehraných
minutách se stal Martin Kalmus, když
nevynechal jedinou minutu sezóny a byli
jsme svědky i hattrickového představení
mladíka Radovana Mikuly, který zdecimoval
celek Slovácka C. Další zajímavostí je, že mezi
tři tyče se postavilo dohromady šest brankářů, což bychom marně hledali i u světových
špičkových mančaftů. Tímto Vám celek SK
Zlechov děkuje za Vaši přízeň a zůstaňte nám
věrni i pro další sezónu.
M. Kalmus

Historie
Rodinná kronika Antonína Klofáče
ročník 1923
V roce 1942 jsem pracoval pět měsíců ve staroměstském cukrovaru a potom nás povolali
na úřad práce a dali nám příkaz k nástupu do
zbrojního průmyslu Bohuslavice nad Vláří.
Tato zbrojovka měla název Detona. Osobní
číslo 2354 jsem měl na plaketě a tu připnutou
na pracovním oděvu.
Já jsem pracoval na plnění leteckých bomb.
Bomby se plnili horkou náplní, která byla
v tomto složení: 60 % Tritol a 40 % ledek
amonný. Jiné složení: 60 % Tritol a 40 % sůl
normální.
Bomby byly různého druhu a v těchto vahách:
50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg
a 500 kg. Jako zvláštnost se tam vyráběly
bomby o váze 150 kg. Měly název STABO
a tak byly také označeny. Byly vyrobeny
speciálně na probití lodních palub, které měly
pancéřové plochy.
A nyní se opět vrátím do podniku Detona.
Plocha tohoto podniku se rozkládala na třech
údolích. Bylo to údolí A, údolí B a údolí C.
Do podniku byla napojena kolejová vlečka
ze železniční stanice Bohuslavice nad Vláří.

Od stanice Bohuslavice vedla vlečka vedle
silnice směr na Slavičín a souběžně s těmito
komunikacemi teče říčka Vlára. Pohled na
továrnu Detona byl zakryt železničním
náspem. Při vjezdu do továrny se projíždělo
pod vlečkovým mostem, který spojuje vlečku,
takže poměrně vysoký železniční násep zcela
zakrýval pohled na podnik Detona.
Pracoval jsem na objektu č. 2 a uvádím jména
pracovníků, kteří tuto výrobu vedli. Vedoucí
výroby byl Konečný František, dílenský mistr
byl Marcaník, vedoucí dopravy a odsunu
vyrobeného materiálu a prázdných obalů byl
pan Fojtík starší, vedoucí jedné pracovní čety
byl jeho syn František Fojtík a druhé pracovní
čety byl František Miklas.
Když byl vyhlášen letecký poplach, tak bylo
nařízeno vyklizení závodu. V oplocení okolo
závodu byly zhotovené východy a všichni
zaměstnanci museli východy opustit závod
a ukrýt se do lesa. Hasiči, nákladní auta, traktory
musely vyjet z garáží do vzdáleného prostoru od
zbrojovky a do úkrytu v lese. V tomto podniku
k žádnému leteckému napadení nedošlo, tak
jsme to prožívali tak, že k tomu ani nedojde.
Jeden traktorista Tonda Malovaný jednou vyjel
z garáže na postráň a seděl v traktoře.

Letadla přiletěla a najednou se od oblohy
vznášela nějaká nádoba. Houpavým letem se
snášela k zemi. Toto se stávalo, to byla lehká
hliníková nádrž od benzínu, kterou měla
letadla pod křídly a během letu si z ní obsluha
načerpala benzin do letadla. Sloužilo to pro
dlouhý dolet bez přistání.
Traktorista Tonda Malovaný nic netušil a my
jsme se dívali, jak to dopadne. Nádoba se
přiblížila až k zemi a s lehkým zaduněním se
položila kousek od traktoru. Tonda když to
uviděl, v první okamžik ho napadlo, že je to
bomba. Vyskočil z traktoru, nohy na ramena
a utíkal do lesa za námi. Lehl na zem a nádoba klidně ležela na zemi. S vyděšením se
vzpamatoval a my všichni z údivu. Ale potom
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někdo řekl, že to bude asi ta rezervní benzinová
nádrž a to se také prokázalo. Od té doby již
Tonda hrdinu nedělal, schoval se do úkrytu
jako ostatní řidiči.
Teď přišel na řadu jeden velmi vzrušující děj,
který se odehrál ve vzdušném prostoru nad
Jestřabím, Hrádkem, Slavičínem, Divnicemi
a Bohuslavicemi nad Vláří.
Psal se 29. srpen 1944, měli jsme ranní
směnu, byl horký letní den. Na obloze byly
mraky jako před bouří. Bylo to v odpoledních hodinách, před ukončením dopolední směny, byl vyhlášený letecký poplach
a vyklizení závodu. Přesunuli jsme se z pracoviště přes východy v oplocení do lesa.
Tyto východy byly zhotoveny pro tento
účel v oplocení, měla to na starosti závodní
stráž – v případě potřeby východy otevřít
a po skončení poplachu východy zase
zavřít. Ukryli jsme se v lese a čekali jsme
až svazy letadel přeletí, bude odvolaný
letecký poplach, potom se zase vrátíme do
závodu. Přeletěl jeden svaz bombardérů
a každý ten svaz doprovázely dvě dvoutrupé
stíhačky jako ochrana před nepřátelskými
stíhačkami. Jak tento svaz přeletěl tak se
nad mraky objevilo pět německých stíhaček
„Mesršmídů“. Byla to jednomotorová letadla,
měla palubní kulomety a také piloti byli
vycvičeni na střemhlavý útok na určený cíl
s lehkými bombami. Byla to velmi pohyblivá
letadla, nebezpečná na přepadení těžkých

bombardérů a také za tímto účelem přiletěla.
Jeden svaz neměl ochranu dvoutrupých
stíhaček a na tento se zaměřili. Napadli jeden
americký bombardér, poškodili mu motor na
levém křídle, letadlo počalo hořet a posádka
hned na to vyskákala s padáky dolů. Ve
Slavičíně byla velká německá pěší posádka.
Všechno bylo v pohotovosti se zbraněmi
v ruce. Jak se parašutiské blížili k zemi, tak
do nich pustili plné dávky z automatů a na
zem dopadali již mrtví. Sestřelili jich 28. Toto
provedli proti mezinárodní úmluvě. Jednou
když je parašutista v padáku, je jako zajatec
a neměli právo je postřílet. Byli to vrazi.
Ale na to se stal ve vzduchu obrat. Hned
přiletěli na pomoc dvoutrupé stíhačky
americké a vždycky dvě si vzaly před sebe
jednoho „Mesršmída“, prováděly na něho
útok do kříže a tlačily ho k zemi. Žádný z nich
se neodvážil vybočit ze svojí dráhy a přinutili
je, aby havarovaly v lese. Stalo se to ve směru
od Slavičína k Valašským Kloboukám, Z pěti
německých stíhaček se jedna zachránila.
Bombardér havaroval u Rokytnice, ale zátěž
již vypustil na východní frontě.
Ještě se tam stala tehdy jedna taková
zvláštnost. Jeden parašutista se nějak opozdil
se seskokem z letadla, měl značný odstup
od kamarádů, kteří se již blížili k zemi a snad
již byli po smrti, jemu se podařilo zachránit.
Stalo se to takto: stíhačka ho podletěla a přitom ho větrným vírem jakoby popotáhla

směrem k Valašským Kloboukám. Tento
manévr několikrát opakovala a zase jej
popotáhla z dostřelu. Seskočil někde daleko
v lese a tak se snad zachránil. Neměli jsme
o něm zprávy. Ve Slavičíně na hřbitově bylo
těchto 28 amerických vojáků pochováno do
společného hrobu.
Hřbitov byl obsazen německou armádou,
civilové neměli na hřbitov přístup. V noci
občané ze Slavičína nanosili na hrob plno
květů i přesto, že jím hrozilo nebezpečí, že je
tam budou Němci pronásledovat.
Pohřeb se konal na hřbitově ve Slavičíně.
Dvacetosm amerických vojenských letců padlo 29. 8. 1944, pohřbeni byli 31. 8. 1944.
Pohřeb provedl místní farář František Maňák
se svými kaplany a dále se pohřbu zúčastnil
pan farář Škopík ze Šakvic.
Dodatečná zpráva o historii náletů na
Slavičín, kterou jsem získal od spolupacienta
v nemocnici v Uherském Hradišti na chirurgickém oddělení. Zavedla se debata z dob
okupace v letech 1939 až 1945 a došlo k takovému obeznámení, ve kterém mně půjčil
5 knížek, ve kterých tyto údaje jsou uvedeny
podrobně, samé drastické údaje, které se
nedají strávit neboť se tam píše o leteckých
útocích, smrtelném napadení letadel a samé
těžké a smrtelné úrazy.

Osobnost obce
Školačka Mistryní ČR a světa
O Veronice Lesové, 11 leté žákyni Základní
školy ve Zlechově, asi jen málokdo ví, že je
několikanásobnou Mistryní České republiky a Mistryní světa v „belly dance“, což je
po našem „břišní tance“.
První setkání s tímto krásným tancem měla
již v pěti letech, kdy ji maminka přihlásila do
zájmového kroužku břišních tanců v Uherském Hradišti. Díky výborné vedoucí, která
jí dala základy tohoto tance, ji tento tanec
zcela učaroval a bylo jasné, že od něj jen tak
neuteče.
V 6-ti letech se zúčastnila své první soutěže
jednotlivců Světlo orientu v Uherském Ostrohu. Zde vyhrála krásné druhé místo a nikdo
tehdy netušil, že vítězka prvního místa –
Veronika Luběnová a vítězka třetího místa Ema
Kolísková se za rok stanou jejími kamarádkami, a že s nimi bude tančit ve skupině Kalila
z tanečního centra Layla Kunovice.
V této taneční skupině tančí Veronika od roku
2013 doposud. Skupina sice prošla změnami
co se počtu tanečnic týče, ale důležité je,
že úspěchy v soutěžích na sebe nenechaly
dlouho čekat.
V roce 2015 jela skupina na svoje první
Mistrovství České Republiky a následně i na

Mistrovství světa, které se konalo v listopadu
v Liberci. Přes velkou konkurenci si holky
vytančily první místa a staly se tak poprvé
Mistryněmi ČR a světa v belly dance. Tyto
úspěchy pak zopakovaly i další dva roky.
V roce 2016 se Veronika rozhodla prorazit
i na dráze sólové a zvolila si sestavu ve stylu
klasického orientálního tance. Předtím jako
skupina tančily převážně styl belly dance
show (tanec s rekvizitou); až v roce 2016 měly
již sestavy dvě, jednu s rekvizitou a druhou
klasický tanec. Klasický tanec je mnohem
náročnější, protože zde musí tanečnice
předvést, jak zvládají jeho techniku. I přes
velmi silnou konkurenci se Veronice podařilo
být dvojnásobnou Mistryní ČR a Mistryní
světa pro rok 2016.
A jak se Verunce a jejím kamarádkám daří
v tomto roce 2017?
Jelikož ze skupiny odešly tři tanečnice a skupina Kalila zůstala ve složení Veronika Lesová,
Ema Kolísková a Veronika Luběnová, neměly
to holky tak snadné jako doposud. Méně
tanečnic, více vidět každá chybička. Ale holky
se toho nezalekly, ba naopak vzaly to jako
výzvu a kromě pravidelných tréninků se svými
trenérkami se zúčastnily řad workshopů se
špičkovými lektory, jak už klasického baletu,
který jim dává základy správného držení
těla, rukou, ramen atd., tak i belly dance.

Vše přineslo své ovoce a holky letos vyhrály
dvě první místa na Liptovském orientálním
festivalu v Liptovském Hrádku, první místo na
soutěži Tancercup ve Zlíně, kde vyhrály i cenu
poroty, první místo v krajském i národním
kole Světlo orientu v Uherském Ostrohu,
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první místo na festivalu Born to shimmy v Praze a dvě první místa na mistrovství České
Republiky v Jablonci nad Nisou.

Tak jim všichni držme pěsti, aby se jim i nadále
dařilo tak, jako doposud.

Do konce roku 2017 je čekají ještě tři soutěže
a tak pevně věří, že nějaká ta zlatá medaile do
sbírky přiskočí.

Navrhněte sami osobnost obce...
Výzva: Máte výhrady k tomu, jaké osobnosti
jsme vybrali, nebo znáte člověka, o kterém si
myslíte, že by neměl ve zpravodaji chybět?
Napište nám! Jsme otevřeni každému názoru
a uvítáme jakékoliv zajímavé podněty.

Kromě soutěží spolu vystupují na různých
společenských akcích a soukromých oslavách.
Příští rok bude pro skupinu Kalila rokem
zlomovým, do teď totiž tančily v kategorii
děti, ale v roce 2018 již budou v kategorii
junioři, kde je již velmi silná konkurence.

Společenská kronika
VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Tomáš Březina
Martin Bartoš
Patrik Hejda
Anna Kreisingerová
Mariana Halodová
Klára Červencová
Martin Simota
Kateřina Bělošková

JUBILEA
Marie Rosůlková		
Jaroslav Bilík		
Jan Vlček		
Marie Vávrová		
Věroslava Bartošíková
Anna Jirchářová		
Františka Bilíková
Blažena Fialová		
Anežka Kořínková
Františka Vávrová
Zdenka Psotková

96 let
91 let
90 let
89 let
88 let
88 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let

†

ÚMRTÍ
Štěpán Náplava
Ludmila Polášková
František Šantavý
Stanislav Tesař
Zdeněk Zdílna
Bedřich Křemeček

•

Věkové složení obce
pohlaví / věk
Muži
Ženy
Celkem

0-5
45
52
97

6-17
118
101
217

Věkové složení obce Zlechov (stav ke dni: 26.6.2017, typ pobytu: platný TP)
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
106
124
130
94
122
72
47
104
119
141
108
108
60
23
210
243
271
202
230
132
70

Srovnání počtu narození a úmrtí v letech (OÚ Zlechov)
Datum události: od 1. 1. do 26. 6. 2017

90-99
5
3
8

100+
0
0
0

Celkem
863
819
1682
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DĚNÍ V OBCI

Kalendář akcí
HOSPŮDKA NA HŘIŠTI VÁS ZVE

19. 8. 2017 – 3. PIVNÍ SLAVNOSTI
9. – 10. 9. 2017 – účast na slavnostech vína
stanoviště mikroregion Staroměstsko – nádvoří Staré radnice

Pro chvilku oddechu ...
Křížovka – Cicero: Každý nejméně ... (dokončení v tajence)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 – buřt (zastarale); odjet pryč
2 – křestní jméno Renáta (po domácku); kvadrát
3 – ženské jméno; vzad; SPZ města Třebíč
4 – fialová barva; onamo; tělesně zdráv
5 – osobní zájmeno; masová měl; samotná
6 – sláva; skrze
7 – utajená; kořen rostliny mořeny barvířské
8 – kout místnosti; bělouš; nahoře (slovensky)
9 – ožehnutí; pcháč; seveřan
10 – zcela opilý; nigerijské sídlo; iniciály herečky Laurinové
11 – jinak (slovensky); nadměrná tloušťka
12 – otec; dobrodinec

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
G

G
H
I

H
I
J
K

J
K

– ruský bajkař; utrousit slzu
– bez viny; sport
– ještěr (Anolis); prudký (expresivně); jíst (dětsky)
– dosna; textil; pramen vlasů stočený na konci (zřídkavě)
– babička (německy); řeč; puklina
– Tajenka
– násilím vyplnit; sportovní zkratka; životopisný film
o Howardu Hughesovi
– parlament; způsob poražení v zápase; výchozí zásada
– alžírské sídlo; farao; slovo „zničený“ jiným výrazem
– vnitřní vrstva cévní stěny; obyčejná
– povrch atletických drah; draslo

Nápověda: ETEH, KRYLOV, KNAK, KRAPP, PERLAŠ

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: 600 kusů. Redakční rada: Bc. Lada Machalová,
Markéta Lesová a Richard Klofáč. • Zlom a sazba: Ing. Michal Jiříček, tisk: Computer Media s. r. o., Olomoucká 28, Prostějov.

