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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2019 utekl jako voda a my se ocitáme na
prahu roku nového. Blíží se čas, který je jedním z nejkrásnějších, čas vánoční. Období,
kdy se alespoň chvilku zastavíme a chováme
se k sobě slušně. Období lásky, klidu a míru.
V tomto posledním předvánočním čísle zpravodaje bychom chtěli shrnout to, co se v naší
obci událo za posledního půl roku a také Vás
seznámit s připravovanými akcemi, které se
chystají po novém roce.
V průběhu roku 2019 jsme postupně dokončili restaurování památek sv. Jana Nepomuckého naproti kostela a Kamenného kříže
z roku 1852. I pro příští rok počítáme s postupnou rekonzervací dalších památek dle

plánu. V měsíci říjnu byl mimořádně splacen
úvěr u České spořitelny, který sloužil na spolufinancování projektu Odkanalizování obcí
Břestek – Tupesy – Zlechov. Začátkem měsíce
listopadu proběhlo dokončení přírodní zahrady v areálu MŠ, kde došlo k vybudování
venkovní chaloupky, zahrádek a doprovodných prvků. V prosinci jsme dokončili
zpevněnou plochu na parcele 3/5, kde došlo
k vybudování nové komunikace včetně části chodníku.
V roce 2020 nás čeká velká investiční stavba Cyklostezka Boršice – Zlechov, ke které
již dokončujeme výběrové řízení. Předpokládaný začátek stavby by měl být započat
dle harmonogramu v měsíci březnu. Proběhla
jednání s firmou E.ON, na tomto jednání
byl dohodnut termín začátku kabelizace
a výstavby nového veřejného osvětlení v části
obce Zákostelí. V roce 2020 nás čeká hodně

Úřední hodiny během svátků

práce, věřím, že se podaří zrealizovat všechny
naplánované investiční a neinvestiční akce.
Kompletní seznam akcí, které pro rok 2020
chystáme, naleznete níže.
Rád bych poděkoval všem občanům a spolkům, kteří se aktivně zapojují do společenského života v obci. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nás a naše
spolky v průběhu roku podporují. Zejména
bych chtěl poděkovat společnosti AGRO
Zlechov, která podporuje aktivity v obci
v největší možné míře.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem šťastné
a veselé Vánoce a v novém roce především
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Prodej kalendáře na rok 2020
Kalendář pro rok 2020 je k dispozici
na obecním úřadě.
Cena kalendáře: 50 Kč

Pondělí

23. 12. 2019

zavřeno

Úterý–čtvrtek

24.–26. 12. 2019

zavřeno

Pátek

27. 12. 2019

zavřeno

Pondělí

30. 12. 2019

otevřeno
7:00 – 17:00

Úterý

31. 12. 2019

zavřeno

Středa

1. 1. 2020

zavřeno

Čtvrtek

2. 1. 2020

otevřeno
7:00 – 15:00

Poplatky na rok 2020
Poplatek za svoz TDO
1 osoba: 500 Kč
2 osoby: 1000 Kč
3 osoby: 1500 Kč

4 osoby:
2000 Kč
5 osob:
2500 Kč
6 a více osob: 2500 Kč

Poplatek za psy

Poplatek za hrobové místo

1 pes:

120 Kč

1 hrobové místo:

každý další pes:

250 Kč

1 urnové místo:

Způsob úhrady místního poplatku
• převodním příkazem na účet obce číslo 3121721/0100, variabilní symbol je číslo popisné
• nebo hotově na pokladně obecního úřadu
Výběr poplatků bude zahájen od 1. 2. 2019. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.
Provozní doba pokladny úřadu
Pondělí a středa:
7:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek:		
7:00 – 15:00

Pátek:			
Sobota a neděle:

7:00 – 12:00
zavřeno

1200 Kč / 10 let
600 Kč / 10 let
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Zůstatky bankovních účtů k 10. 12. 2019
Číslo účtu
3121721/0100

Název účtu

Konečný zůstatek

Komerční banka – běžný účet

5614370607/0100

Komerční banka – termínované vklady

94-1310721/0710

Česká národní banka – dotační účet

8 130 556,63 Kč
19 000 000,00 Kč
136 390,11 Kč

Finanční prostředky na bankovních účtech celkem

27 266 946,74 Kč

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

5 326,35 Kč

Informace ze zastupitelstva
Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňování osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, zveřejňujeme upravenou
verzi usnesení a projednávané nejdůležitější
záležitosti zastupitelstva obce Zlechov.

Přijatá usnesení
5. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov, konané 11.9.2019
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo
pana Jiřího Vysloužila a pana Ivana
Vojtěška ověřovateli zápisu a paní Naděždu
Náplavovou zapisovatelkou 5. zasedání
Zastupitelstva obce Zlechov.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 86/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
program 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zlechov konaného
dne 11.9.2019.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330047221/002 mezi
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem
Machalou, starostou (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 280 85 400 (oprávněný). Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného
břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona osobní služebnosti energetického
vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného
břemene je zřízení kabelového vedení VN
a NN stavby „Zlechov, Buchlovská,TS, VN,
NN, II. etapa, obn.“ na pozemcích 38/2,
45/2, 109/1, 571/1, st.810, 2684/4, 2693/8,
2693/9, 2696/1, 2700/2, 2701, 2702, 2703,
2704, 3105/1, 3108, 3110, 3124, 3149 vše
v k.ú. Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 322 400,- Kč.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 89/2019

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 87/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy č. UZSVM/BUH/3482/2019
-BUHM mezi ČR – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Uherské
Hradiště, Svatováclavská 568, 686 66
Uherské Hradiště, IČO: 69797111 jako
prodávající a Obcí Zlechov, Zlechov 540,
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 jako kupující,
pozemky: parcela č. 1789/1, orná půda, parc.
č. 1789/2, ostatní plocha, parc. č. 1789/3, orná
půda a parc č. 1789/4 ostatní plocha vše
v k.ú. Zlechov ve výši 588 000,- Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 88/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření kupní smlouvy mezi panem JB
jako prodávající a mezi obcí Zlechov,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609
jako kupující. Cena za odprodej části
pozemku parc. č. 8/2 o přibližné výměře
činí 1,- Kč. Přesné vymezení vykupovaného
pozemku bude určeno geometrickým
plánem, který pro tyto účely vyhotoví
Ing. Petr Ohera, Geometři s.r.o., Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vyhotovení
oddělovacího geometrického plánu
a potřebnými úkony k převodu pozemku
do vlastnictví obce Zlechov.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 90/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o dílo mezi MgA. Tomášem
Martinákem, Na Zápovědi 520 Uherské Hra-

diště 686 01, IČ: 67537456 a obcí Zlechov,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609
na restaurování soch v obci Zlechov
s názvem „Údržba kamenných soch v obci
Zlechov“ v celkové výši 67 730,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 91/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o dílo mezi DiS. Tomášem
Kopčilem Bílovice 449, 687 12 Bílovice,
IČ: 70420378 a obcí Zlechov, Zlechov
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 na
restaurování „Kamenného kříže z roku 1852
v obci Zlechov“ v celkové výši 14 329,- Kč vč.
DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 92/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o dílo mezi SVS-Correct,
spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12,
IČ: 25513141 a obcí Zlechov, Zlechov 540,
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 na zakázku
„Zpevněná plocha na parc. č.3/5 Zlechov“
v celkové částce 940 750,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 93/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
doplněnou cenovou nabídku od Zdeňka
Vladyky, Na Honech I, 5540, Zlín 760 05,
IČ: 76532232 na projekční a inženýrské
práce na stavbě „Rekonstrukce místní
komunikace, dešťové a splaškové kanalizace
ulice Školní, Zlechov“ v celkové částce
285 000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce
Zlechov pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 94/2019
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Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
předčasné splacení úvěru u České spořitelny a.s., číslo úvěru 10578/11/LCD ve výši
4 736 632,- Kč.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 1 (ing. Tománek) / Proti: 0
Usnesení č. 95/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
zrušení bankovního účtu číslo
2270072329/0800 vedeného u České
spořitelny a.s. a ukládá starostovi provést
zrušení bankovního účtu a zajistit převod
zbývajících finančních prostředků
na základní běžný účet vedený u KB
do 31. 12. 2019.
Hlasování: Pro: 9 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 96/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Sociálním
službám p.o. UH – Domovu pro seniory
Buchlovice, Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště 686 06 ve výši 6 000,- Kč na úhradu
nákladů pro projekt „Smyslová aktivizace –
uvítací den, den klienta“. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 9 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 97/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku
Římskokatolické farnosti Zlechov, Zlechov
120, 687 10 ve výši 25 000,- Kč na částečnou
úhradu nákladů vzniklých opravou
ulomeného srdce zvonu „Svatá rodina“,
zprovoznění zvonu „sv. Anna“ a pravidelným
servisem všech 4 zvonů v kostele sv. Anny
ve Zlechově. Zastupitelstvo obce Zlechov
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy.

INFORMACE PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
podání žádosti o dotaci na akci „Zpevněná
plocha na parcele parc. č. 3/5“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora
obnovy místních komunikací z Ministerstva
pro místní rozvoj.

–

Hlasování: Pro: 9 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 101/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu
ZŠ Zlechov“ z podprogramu 117D8210
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117d8210B, Podpora obnovy sportovní
infrastruktury z Ministerstva pro místní
rozvoj.

687 10 Zlechov, IČ: 75068664 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
a účetní závěrky za účetní období 2018,
účetní závěrku Svazku obcí Čistý
Zlechovský potok, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 75068664 včetně výsledku
hospodaření za účetní období 2018
sestavenou k 31. 12. 2018 v plném jejím
rozsahu,

–

závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj
cestovního ruchu, nám. Svobody
800, 687 08 Buchlovice, IČ: 69724636
včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a účetní závěrky za účetní
období 2018,

–

závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Staroměstsko, Náměstí Hrdinů
100, 686 03 Staré Město, IČ: 71162305
včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a účetní závěrky za účetní
období 2018.

Hlasování: Pro: 9 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 102/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace
veřejných ploch v obci Zlechov – Park
u potoka Zlechov“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210C, Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury z Ministerstva pro místní
rozvoj.

6. zasedání Zastupitelstva obce
Zlechov, konané 10.12.2019

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

Usnesení č. 106/2019

Usnesení č. 103/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace
veřejných ploch v obci Zlechov – Park
u potoka Zlechov“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora
budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku z Ministerstva pro
místní rozvoj.

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo
pana Ing. Petr Valenta a pana Ing. Pavla
Zajíce ověřovateli zápisu a paní Lenku
Andrýskovou zapisovatelkou 6. zasedání
Zastupitelstva obce Zlechov.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na
vědomí
–

hospodaření obce Zlechov k 30. 9. 2019,

–

hospodaření ZŠ a MŠ Zlechov p.o.
k 30. 9. 2019,

–

hospodaření Svazku obcí Čistý
Zlechovský potok k 31. 10. 2019.

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

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

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

Usnesení č. 98/2019

Usnesení č. 104/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního investičního
příspěvku spolku SK Zlechov, z.s.,
IČ: 48505544 na dofinancování stavby
„Rekonstrukce a nástavba kabin SK Zlechov“
ve výši 2 058 221,- Kč a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
zpracování a podání žádostí o dotaci na
akce „Regenerace pohřebiště ve Zlechově –
3. etapa“, „Revitalizace zeleně v obci Zlechov
– výsadba a odborný ořez v k.ú. Zlechov“,
„Oprava stávající vodní plochy Zlechov“.

program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlechov konaného dne
10. 12. 2019.

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

Usnesení č. 105/2019

Usnesení č. 99/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočtové opatření č.3/2019.
Hlasování: Pro: 9 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 100/2019

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

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na
vědomí

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 107/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
předložený plán inventur na rok 2019
včetně inventarizačních komisí.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 108/2019

–

hospodaření obce Zlechov k 30. 6. 2019.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

–

hospodaření ZŠ a MŠ Zlechov p.o.
k 30. 6. 2019,

–

závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí
Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540,

v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
439/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2020 v celkové částce
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12 000 Kč Milovníkům vína a žen z.s.,
Zlechov 540, Zlechov 687 10 IČ: 07098961
a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 5 / Zdržel se: 2 (Ing. Machala,
p. Vysloužil) / Proti: 1 (Bc. Klučka)
Usnesení č. 109/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 452/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2020 v celkové částce
15 000 Kč SK Zlechov z.s., oddíl stolního
tenisu, Zlechov 118, 687 10 Zlechov,
IČ: 48505544 a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 6 / Zdržel se: 2 (Ing. Tománek, p. Vojtěšek) / Proti: 0
Usnesení č. 111/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
462/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2020 v celkové
částce 60 000 Kč Moravskoslezskému
kynologickému svazu, z. s., ZO Zlechov
kynologický klub, IČ: 61703346 a pověřuje
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 115/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
obce ve výši 62 000,- Kč na proplacení
vystavených faktur na akce: „Dožínky 2020“
ve výši 17 000 Kč, Folklorní den s hodovou
chasou Zlechov 2020 ve výši 40 000 Kč
a Stavění máje 2020 ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 116/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
453/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2020 v celkové částce
23 000 Kč Mysliveckému sdružení Vlčí důl
Zlechov, Zlechov 19, Zlechov 687 10
IČ: 45659486 a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 112/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 464/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zlechov na rok 2020 v celkové částce
8 000 Kč Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Zlechov, Zlechov 5,
Zlechov 687 10 IČ: 67011446 a pověřuje
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
žádost č.j. OUZL 576/2019 o neinvestiční
příspěvek pro Základní školu a Mateřskou
školu Zlechov, příspěvková organizace na
rok 2020 ve výši 2 040 000 Kč. Poskytnutá
částka bude rozdělena na měsíční splátky.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 120/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočet ZŠ a MŠ Zlechov p.o. na rok 2020
jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 11 556 800,- Kč
a výdaje ve výši 11 556 800,- Kč.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 121/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Zlechov, p.o. na rok 2021–2022.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 122/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočet obce Zlechov na rok 2020 jako
vyrovnaný. Příjmy ve výši 31 200 000,- Kč,
výdaje ve výši 31 200 000,- Kč. Závazným
ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění
s paragrafy.
Hlasování: Pro: 6 / Zdržel se: 2 (Bc. Klučka,
p. Vysloužil) / Proti: 0
Usnesení č. 123/2019

Usnesení č. 117/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro
poskytování dotací žádost č.j. OUZL
456/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zlechov na rok 2020 v celkové částce
85 000 Kč SK Zlechov z.s., Zlechov 118,
IČ: 48505544, 687 10 Zlechov a pověřuje
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7 / Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)
/ Proti: 0
Usnesení č. 113/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Sociálním
službám p.o. UH – Domovu pro seniory
Buchlovice, Štěpnická 1139, Uherské
Hradiště 686 06 ve výši 7 000 Kč na úhradu
nákladů pro projekt „Smyslová aktivizace
– uvítací den, den klienta“. Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 118/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 458/2019 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov
na rok 2020 v celkové částce 7 000 Kč
Českomoravskému svaz chovatelů
poštovních holubů – Místní spolek 0263
Zlechov, Zlechov 133, Zlechov 687 10
a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu
mysliveckému spolku, z.s., Palackého
náměstí 293 Uherské Hradiště 686 01 ve výši
1 000 Kč na mezinárodní soutěž ohařů ČR
– 82. ročník „Memoriál Karla Podhajského“.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
střednědobý výhled rozpočtu obce Zlechov
na rok 2021–2022.
Hlasování: Pro: 7 / Zdržel se: 1 (Bc. Klučka,
/ Proti: 0
Usnesení č. 124/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlechov.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 125/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku ze psů na území obce
Zlechov.

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

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

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

Usnesení č. 114/2019

Usnesení č. 119/2019

Usnesení č. 126/2019
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Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství na území obce Zlechov.

dopisu značky ŘSZKUH/19-233 ze dne
20. 11. 2019.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 131/2019

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 127/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
nákup části pozemku parc. č. 225/6 (nově
parc. č. 225/14, orná půda) o výměře
153 m2 ve vlastnictví pana MO, k.ú. Zlechov,
za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč. Veškeré
náklady vzniklé při převodu hradí kupující.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019
o nočním klidu na území obce Zlechov.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0

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

Usnesení č. 128/2019

vyhlášení záměru o pronájmu podzemních
chrániček HDPE. Zastupitelstvo obce
Zlechov pověřuje starostu vyvěšením
záměru od 2. 1. 2020 do 14. 2. 2020.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 129/2019

Usnesení č. 136/2019

nákup části pozemku parc. č. 225/11
(nově parc. č. 225/13, ovocný sad) o výměře
218 m2 ve vlastnictví pana JB a paní ZK,
Zlechov, obec Zlechov, k.ú. Zlechov, za
dohodnutou kupní cenu 1,- Kč. Veškeré
náklady vzniklé při převodu hradí kupující.

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
smlouvu č. 04561862 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České
republiky (SFŽP ČR) ve výši 499 981 Kč,
uzavřenou mezi SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11, zastoupenou Petrem
Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR a obcí
Zlechov, Zlechov 540, zastoupenou
Ing. Ondřejem Machalou, starostou.

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

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

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

Usnesení č. 133/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
vyhlášení záměru o prodeji části pozemků
dle GP č. 1289-79/2019:

–

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

Usnesení č. 132/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

–

(dále jen anténního systému) uživatele pro
přenos internetového signálu a příslušného
místa pro technologii na střeše objektu
na adrese Zlechov 421, 687 10 Zlechov.
Cena za umístění bude kompenzována
poskytnutím internetové připojení zdarma
na následujících místech: Objekt obecního
úřadu, Zlechov 540, Objekt základní
školy, Zlechov 229, Objekt mateřské školy,
Zlechov 421, Objekt kabin SK Zlechov 118.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

část parcely nově označené č. 1501/1
o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k.ú. Zlechov, dle GP
č. 1289-79/2019,
část parcely nově označené č. 1501/8
o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k.ú. Zlechov, dle GP
č. 1289-79/2019,

–

část parcely nově označené č. 1501/10
o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k.ú. Zlechov, dle GP
č. 1289-79/2019.
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu vyvěšením záměru prodeje části
pozemků.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 130/2019

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi Farností
Zlechov, se sídlem Zlechov 120,
687 10 Zlechov, zastoupený Mgr. Rudolfem
Chmelařem (budoucí povinný) a obcí
Zlechov, se sídlem Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou
starostou Ing. Ondřejem Machalou (budoucí
oprávněný), na umístění stavby „VO Zlechov,
část Zákostelí“ na pozemku p. č. 2696/2
v k. ú. Zlechov. Na služebném pozemku
bude umístěn kabel NN pro zřízení VO
v délce 8 m, ochranná trubka HDPE
v celkové délce 8 m. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 500,- Kč (pět-set-korun-českých).
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
vyhlášení záměru o bezúplatného převodu
pozemků do vlastnictví Zlínského kraje.
–

pozemek p.č. 2700/3 o výměře 17 m2,
druh pozemku ostatní plocha – silnice,

–

pozemek p.č. 2339/6 o výměře 62 m2,
druh pozemku ostatní plocha - silnice,

–

pozemek p.č. 2333/8 o výměře 57 m2,
druh pozemku ostatní plocha - silnice,

–

2

pozemek p.č. 2327/15 o výměře 63 m ,
druh pozemku ostatní plocha - silnice.
Zastupitelstvo obce Zlechov souhlasí
s majetkoprávním vypořádáním pozemků
v rámci stavby „Silnice III/05018: Zlechov“
a stavby „Silnice III/4273: Zlechov“ dle

Usnesení č. 137/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočtové opatření číslo 4 na rok 2019.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 138/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo
žádost č.j. OUZL 451/2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Zlechov na
rok 2020 FA Zlechov z.s., Zlechov 118,
687 10 Zlechov, IČ: 01207644 z důvodu
nevyjasněného smluvního vztahu mezi SK
Zlechov a FA Zlechov. Zastupitelstvo obce
Zlechov doporučuje svolat jednání mezi FA
a SK Zlechov za přítomnosti zástupců obce
Zlechov k dořešení spolupráce.
Hlasování: Pro: 7 / Zdržel se: 1 (Bc. Klučka),
/ Proti: 0
Usnesení č. 110/2019

Usnesení č. 135/2019
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi
společností STARNET s.r.o., Žižkova 226/3,
37001 České Budějovice, IČ: 26041561,
zastoupenou Martinem Ambrožem,
jednatelem společnosti (uživatel) a obcí
Zlechov, Zlechov 540, 68710 Zlechov,
IČ: 00291609, zastoupenou starostou
Ing. Ondřejem Machalou (majitel objektu).
Předmětem smlouvy je poskytnutí místa
k užívání na společném anténním stožáru
poskytovatele nebo jiného určeného
místa za účelem umístění vlastních antén
– antény pro příjem a antény pro vysílání

Zastupitelstvo obce Zlechov souhlasí
se zadáním zpracování projektové dokumentace na prodloužení ulice v lokalitě
Chmatov v projekčním rozsahu – jednotná
kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné
osvětlení a místní komunikace.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 134/2019

INFORMACE PRO OBČANY

Dokončené projekty v roce 2019
Výstavba nové místní komunikace
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Než nám bude šest, objevíme svět – zahrada a hřiště
v přírodním stylu MŠ Zlechov

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.

Kříž z roku 1852 – restaurování
památky u RD č. p. 91
Projekty restaurování kříže a památky
sv. Jana Nepomuckého byl realizovány
za podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Bezpečnostní radary v obci

Restaurování památky sv. Jana
Nepomuckého u RD č. p. 19
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Harmonogram svozu tříděného odpadu v obci Zlechov na rok 2020

Vysvětlivky:
PLAST – svoz 1100 l nádoby
PAPÍR – svoz, jen 1100 l
SKLO – svoz separovaného
PLA po obci ze sběrných míst
PAP nádoby po obci
SKS odpadu SKLO

KOMUNÁLNÍ ODPAD
TDO svoz komunálního odpadu

Poznámka: Změna datumu
svozu vyhrazena.
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Plán akcí na rok 2020
V roce 2020 plánuje zastupitelstvo obce realizaci následujících akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace Cyklostezky Boršice–Zlechov–Na kole za historií Velké
Moravy
Realizace veřejného osvětlení a HDPE v části obce Zákostelí
Realizace rekonstrukce osvětlení u hřbitova
Restaurátorské práce křížů–Kříž z roku 1864, Boží Muka z roku 1910
Modernizace dětského hřiště u zahrádkářského sklepu
Realizace parku u terasářství
Výběr provozovatele optické sítě na poskytování Triple-play služeb
Dokončení projektové dokumentace ulice Školní

•
•
•
•
•

Zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
chodníků ve směru na Tupesy a ulice Řadovky
Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ
Zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství
Dokončení Územně plánovacího podkladu pro plochy BI7, 8,
13,14,15, PV 47, 51, 41, 42, 63, TV 58, PZ 70, 71
Realizace 2 ks radarových měřičů ve směru od Starého Města
a Nedakonic

Rozpočet obce na rok 2020
Název účetní jednotky: Obec Zlechov

Identifikační číslo: OO291609

Sídlo účetní jednotky: Zlechov 540, 687 10 Zlechov

Příjmy
Paragraf

Název závazného ukazatele

Daňové příjmy

Schválený rozpočet na rok 2020
23 666 000,00 Kč

pol. 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

120 000,00 Kč

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

480 000,00 Kč

pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty

pol. 1334

Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu

pol. 1340

Poplatek za TDO

800 000,00 Kč

pol. 1341

Poplatek ze psů

32 000,00 Kč

pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

pol. 1361

Správní poplatky

pol. 1381

Daň z hazardních her

pol. 1511

Daň z nemovitých věcí

Přijaté transfery
pol. 4112 Neinv. př. transfery ze st. rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu
výkon přenesené působnosti přes ZK
pol. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
dotace na projekt „Než nám bude šest, objevíme svět“
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
dotace Chodník podél silnice III/05018, Zlechov
dotace na projekt Na kole za historií Velké Morary
Nedaňové příjmy

5 300 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč
170 000,00 Kč
11 073 000,00 Kč
20 000,00 Kč

6 000,00 Kč
15 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
6 839 000,00 Kč
368 700,00 Kč
500 700,00 Kč
5 970 300,00 Kč
1 000 000,40 Kč
4 970 299,60 Kč
695 000,00 Kč

pol. 3314

Činnosti knihovnické

2 000,00 Kč

pol. 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

1 000,00 Kč

pol. 3412

Sportovní zařízení v majetku obce

pol. 3612

Bytové hospodářství

195 000,00 Kč

pol. 3613

Nebytové hospodářství

184 000,00 Kč

pol. 3632

Pohřebnictví

pol. 3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

pol. 3639

Komunální služby a územní rozvoj

pol. 3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

pol. 6171

Činnosti místní správy

2 000,00 Kč

pol. 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 000,00 Kč

Příjmy celkem

36 000,00 Kč

64 000,00 Kč
4 000,00 Kč
24 000,00 Kč
180 000,00 Kč

31 200 000,00 Kč
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Financování

Paragraf

Název závazného ukazatele

Schválený rozpočet na rok 2020

.0000 8124

Splátka úvěru – Česká spořitelna (jistina)

-0,00 Kč

.0000 8115

Krytí z finančních prostředků minulých let

-0,00 Kč

Financování celkem

-0,00 Kč

Výdaje
Paragraf

Název závazného ukazatele

Schválený rozpočet na rok 2020

pol. 1014

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče

4 000,00 Kč

pol. 2143

Cestovní ruch – informační značení (turist. ukazatele)

80 000,00 Kč

pol. 2212

Silnice

pol. 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
z toho projekt Na kole za historií Velké Moravy
z toho na chodníky – Prodloužení Olší, Nový na Tupesy

pol. 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

400 000,00 Kč

pol. 2223

Bezpečnost silničního provozu – radarové zařízení

150 000,00 Kč

pol. 2229

Ostatní záležitosti v silníční dopravě

pol. 2292

Dopravní obslužnost

pol. 2310

Pitná voda – PD prodloužení vodovod Chmatov

pol. 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

320 000,00 Kč

pol. 2341

Vodní díla v zemědělské krajině

120 000,00 Kč

pol. 3111

Předškolní zařízení
Základní školy
ZŠ neinvestiční příspěvek – položka 5331
Činnosti knihovnické

pol. 3113
pol. 3314

11 500 000,00 Kč
400 000,00 Kč

1 030 000,00 Kč
11 980 000,00 Kč

25 000,00 Kč
170 000,00 Kč
35 000,00 Kč

2 040 000,00 Kč

70 000,00 Kč
2 210 000,00 Kč
75 000,00 Kč

pol. 3341

Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.
Restaurátorské práce Kříž 1864, Boží Muka 1910
Rozhlas a televize

pol. 3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zpravodaj obce

pol. 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

335 000,00 Kč

pol. 3412

Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
z toho modernizace a doplnění dětského hřiště Chmatov
Bytové hospodářství

495 000,00 Kč
200 000,00 Kč

pol. 3319
pol. 3326

pol. 3421
pol. 3612

100 000,00 Kč

43 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
70 000,00 Kč

200 000,00 Kč

38 000,00 Kč

pol. 3721

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Veřejné osvětlení
z toho projekt VO Řadovky
z toho projekt VO Zákostelí
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
projekt prodloužení plynovodu Chmatov
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
z toho na studie projektů Nové lokality, Spolkový dům
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

pol. 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

700 000,00 Kč

pol. 3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a komun.)

700 000,00 Kč

pol. 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

425 000,00 Kč

pol. 3619
pol. 3631
pol. 3632
pol. 3633
pol. 3636
pol. 3639

pol. 3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol. 3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

pol. 4349

Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva

pol. 5212

Ochrana obyvatelstva

1 100 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč

30 000,00 Kč

200 000,00 Kč

37 000,00 Kč
4 265 000,00 Kč
160 000,00 Kč
30 000,00 Kč
7 000,00 Kč
764 000,00 Kč
70 000,00 Kč

4 000,00 Kč
134 000,00 Kč
6 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Pokračování tabulky výdajů na následující straně
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Paragraf

Název závazného ukazatele

Schválený rozpočet na rok 2020

pol. 5213

Krizová opatření

40 000,00 Kč

pol. 5272

Činnosti orgánů krizového řízení na územní úrovni

10 000,00 Kč

pol. 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

26 000,00 Kč

pol. 5511

Požární ochrana – profesionální část

25 000,00 Kč

pol. 5512

Požární ochrana – dobrovolná část

1 000,00 Kč

pol. 6112

1 211 000,00 Kč
4 315 000,00 Kč

pol. 6310

Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
z toho nákup osobního automobilu
Obecné výdaje z fiančních operací

pol. 6399

Ostatní finanční operace

pol. 6402

Finanční vypořádání minulých let

pol. 6409

Ostatní činnosti j. n.

pol. 6171

500 000,00 Kč

10 000,00 Kč
170 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Výdaje celkem

31 200 000,00 Kč

Rekapitulace
Paragraf

Název závazného ukazatele

Schválený rozpočet na rok 2020

Příjmy

celkem

31 200 000,00 Kč

Výdaje

celkem

31 200 000,00 Kč

Financování

celkem

-0,00 Kč

Uvedený rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen na 6. zasedání ZO dne 10.12.2019, usnesení číslo 123/2019.
Závazný ukazatel je u neďanových příjmů a všech výdajů OdPa, závazný ukazatel u daňových příjmů a transferů je položka.

Informace z činnosti Svazku obcí Čistý Zlechovský potok
V roce 2019 proběhlo několik jednání správní rady a také valných hromad. Na těchto
jednáních byly projednávány zejména žádosti o úlevy na stočném, dodatek k dohodě
o úpravě vzájemných práv a povinností
mezi Svazkem obcí Čistý Zlechovský potok

a Slováckými vodárnami a kanalizacemi UH
a.s., technické záležitosti při provozování
ČOV (opravy, doplnění technologie), příprava
rozpočtu na rok 2020, příprava ceny stočného,
příprava podkladů k aktualizaci kanalizačního
řádu a zejména technická příprava a admi-

nistrace žádosti o dotaci na realizaci strojně
stíraných česel jako dovybavení ČOV atd.

Cena stočného za Svazek obcí Čistý Zlechovský potok s účinností od 1. 1. 2020
S účinností od 1. 1. 2020 vstupují pro zákazníky
Svazku obcí Čistý Zlechovský potok v platnost
nové ceny za odvádění odpadních vod. Pro
srovnání jsou uvedeny i ceny z roku 2019.
Stočné se pro rok 2020 zvýší o 2,56 %, to znamená o 1,15 Kč/m3 a bude činit 46 Kč/m3
včetně 15% DPH.

cena v
Kč/m3

cena
bez DPH

cena včetně
DPH (15 %)

2020

stočné

40,00 Kč

46,00 Kč

2019

stočné

39,00 Kč

44,85 Kč

rok

Změna ceny zahrnuje především nárůst cen
energií, materiálu, provozu a nově generování
prostředků na obnovu infrastruktury. Nastavení stočného podléhá schválené finanční
analýze, která byla před-ložena na Státní
fond životního prostředí (SFŽP) společně
s žádostí o dotaci na kanalizaci a ČOV.
Dodržení finanční analýzy a metodiky SFŽP, je
jednou z podmínek poskytnuté dotace, proto
musíme dbát na její dodržení.

Stav bankovních účtů k 31. 10. 2019:
Základní běžný účet: 6 074 100,44 Kč
Pokladna: 5 852,00 Kč

Dne 19. 12. 2019 proběhla valná hromada, na
které byl schválen rozpočet svazku obcí Čistý
Zlechovský potok na rok 2020.

Rozpočet svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2020
Celkově příjmy, výdaje a financování
Příjmy

5 222 000,00 Kč

Výdaje

4 349 000,00 Kč

Financování

- 873 000,00 Kč

Rozpočet svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2020
Příjmy
Paragraf
2321

6330
Příjmy celkem

Položka

Název

Rozpočet 2020

2111

Stočné

2212

Sankční platby

4 800 000,00 Kč

2324

Slovácké vodárny a kanalizace

321 000,00 Kč

4134

Převody do pokladny

100 000,00 Kč

1 000,00 Kč

5 222 000,00 Kč
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Rozpočet svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2020
Výdaje
Paragraf Položka
2321

Název

Rozpočet 2020

Rozpočet svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2020
Výdaje (pokračování tabulky)
Paragraf Položka

Mzdové náklady

350 000,00 Kč

5169

Služby

1 000 000,00 Kč

5021

DPP

170 000,00 Kč

5171

Opravy

150 000,00 Kč

5031

Sociální pojištění

100 000,00 Kč

5172

Programové vybavení

2 000,00 Kč

5032

Zdravotní pojištění

35 000,00 Kč

5173

Cestovné

1 000,00 Kč

5038

Úrazové pojištění

5 000,00 Kč

5175

Pohoštění

0,00 Kč

5132

Ochranné prostředky

10 000,00 Kč

5361

Nákup kolků

5137

DDHM

45 000,00 Kč

5362

DPH, poplatky ČIŽP, FÚ

5139

Materiál

160 000,00 Kč

5365

Správní poplatky

5141

Úroky

0,00 Kč

5901

Rezerva

5151

Voda

4 000,00 Kč

6122

Kalolis vč. technické přípravy 1 100 000,00 Kč

5153

Plyn

1 000,00 Kč

5213

5903

Rezerva na krizová opatření

5154

Elektrická energie

550 000,00 Kč

6310

5163

Bankovní poplatky ČNB

5156

PHM

1 000,00 Kč

6330

5348

Převod z pokladny

5161

Poštovné, SIPO

30 000,00 Kč

5162

Telefon, internet

13 000,00 Kč

5163

Pojištění + bankovní poplatky

35 000,00 Kč

5164

Nájem

15 000,00 Kč

5166

Konzultační a odborná pomoc

40 000,00 Kč

5167

Školení

10 000,00 Kč

Paragraf Položka
Název
8124
Splátka půjčky
Třída 8 –
financování 8115
Změna stavu

5168

Služby PC

15 000,00 Kč

Financování celkem

5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000,00 Kč
50 000,00 Kč
4 349 000,00 Kč

Rozpočet svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2020
Financování
Rozpočet 2020
0,00 Kč
-873 000,00 Kč
-873 000,00 Kč
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

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.

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.

Nedovolené stání na komunikaci (především na hlavních silničních tazích)
porušujícím § 25 odst. 3) zákona č. 361
z roku 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to nerespektováním
ustanovení, které uvádí, že při stání musí

1 000,00 Kč
350 000,00 Kč

Výdaje celkem

Neustále se
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, nemožnost
vjezdu IZS atd.). Obecní úřad Zlechov proto
ve spolupráci s Policií ČR vyzývá občany,
aby neparkovali na chodnících a veřejných
plochách. V případě porušení tohoto nařízení
budou občané pokutováni, případně bude
jejich vozidlo odtaženo.

•

Rozpočet 2020

5011

Parkování na chodnících

•

Název

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci

Pracovník obsluhy
mechanicko-biologické
čistírny odpadních
vod – strojník
vodohospodářských
zařízení
Základní požadavky:
• státní občanství ČR, u cizích státních
příslušníků trvalý pobyt v ČR
• věk nejméně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost českého jazyka
Bližší informace:
https://www.obeczlechov.cz/
wp-content/uploads/2019/12/
doc01138820191203184141.pdf
Písemnou přihlášku doručte nejpozději
do 14. 2. 2020 do 15.00 hod na adresu:
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok,
Zlechov 540, 687 10 Zlechov
Obálku označte značkou: „VŘ-obsluha ČOV“
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Praktický lékař ve Zlechově
Jak jistě většina z vás postřehla, působení
v naší obci ukončila k 1.12.2019 paní doktorka
Kateřina Krošláková, která se rozhodla z osobních důvodů odejít a svou praxi dále
provozovat v ordinaci, která je blíže jejímu
bydlišti. O praktického lékaře však nepřijdeme,
ordinace bude v obci zachována a provoz
bude, vzhledem k okolnostem, omezen
pouze v měsíci prosinci. Od 2. 1. 2020 bude
v ordinaci přítomna nově MUDr. Aneta Lišková
z Traplic, která v předchozích letech působila
v Uherskohradišťské nemocnici. Společně
s ní bude péči zajišťovat i zdravotní sestra
paní Martina Buchtíková ze Zlechova, která
v indikovaných případech může navštěvovat
své pacienty i doma. Rád bych tímto poděkoval
paní doktorce Krošlákové za působení v naší
obci a přeji jí, ať se jí v nové ordinaci daří a líbí
a zároveň vítám paní doktorku Liškovou
a i jí přeji především spokojenost na novém
pracovišti. Současně bych rád připomněl,
že lékařská ordinace je díky velké podpoře
obce Zlechov zrekonstruovaná, má zcela
nové moderní vybavení, a i nadále registruje
pacienty všech pojišťoven. V ordinaci je
k dispozici přístrojové vybavení jako je
EKG (pro měření srdeční aktivity), INR (pro
pacienty na warfarinu), CRP (pro okamžité
zjištění zánětlivých hodnot v krvi a případnou
indikaci antibiotik) a nebo TK Holter (zařízení
pro 24 hodinový monitoring krevního tlaku).
Vybavení ordinace je přizpůsobeno tak,
aby pacienti nemuseli dojíždět za lékařskou

péčí do jiné ordinace nebo nemocnice, ale
aby mu byly služby poskytnuty v maximální
míře v ordinaci ve Zlechově. Registrace
pacientů je velmi snadná. Stačí přijít pouze
s kartičkou pojištěnce. Není třeba vyzvedávat

od
2. 1. 2020

si dokumentaci u svého původního lékaře,
o celý proces se postará personál ordinace.
Ing. Ondřej Machala, starosta obce

ORDINAČNÍ HODINY – MUDr. Aneta Lišková
Akutní a objednaní pacienti

Pouze pro zvané/PLS

–

7.00 –10.00

Úterý

8.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Středa

–

12.30 –15.30

Čtvrtek

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

Pondělí

–

7.00 –10.00

Pondělí

(pouze sestra)

(pouze sestra)

(pouze sestra)

Zajímá nás Váš názor
Již několik zasedání zastupitelstva obce
Zlechov se řeší nebo spíše diskutuje
a probírá autobusová zastávka Zlechov – kříž,
která byla realizována přímo naproti domu
pana Churého. Ano, je pravdou, že jsem
rovněž zastupitelem obce, ovšem když se tato
zastávka připravovala, projektovala a schvalovala, tak jsem zastupitelem obce určitě
nebyl. Na jednom zasedání zastupitelstva
obce, pan zastupitel Vojtěšek trefně sdělil
panu Churému, že někde ta zastávka být přece
musí. To je jistě pravda, ovšem je také pravda,
že původní zastávka naproti domu pana
Churého nebyla. Argument, že na původním
místě být zastávka nemohla, protože tam obec
plánuje komunikaci, je sice možná objektivní,
ovšem je otázkou, za jak dlouho tam případná
komunikace bude, za dvě, za tři volební
období? Další argumenty, např. místostarosty
Ing. Tománka, že pan Churý je populista, jsou
podle mého názoru zjevně za hranou, jelikož
jak pan Churý správně konstatoval, nikdo ze
zastupitelů by si autobusovou zastávku před
svůj dům nedal. Nejsem blíže obeznámen
s tím, zda uvedená zastávka zasahuje do
soukromého pozemku pana Churého, ale moc

1.

bych se tomu nedivil a uvedu proč. Ve zpravodaji obce 2019/1 na úvodní straně v rubrice
Slovo starosty, je uvedeno následující ve věci
rekonstrukce vozovky a s ní spojené budování
chodníků – cituji „Stavba však vyvolala také
spoustu emocí, někdy jsem si vyslechl i nepříjemná slova, ale věřte mi, že jsem vždy hájil Vaše
zájmy a zájmy obce“, konec citace. S tím hájením
zájmů občanů bych uvedl jenom dva případy.
Můžu ubezpečit pana Churého, pokud obec
do jeho pozemku zasáhla, že není jediný, komu
obec zasáhla do jeho soukromého pozemku
bez jakéhokoliv projednání nebo sdělení ze
strany obce a řešilo se to až následovně. V části
Olši, firma, která prováděla opravu chodníků,
zbourala občanovi obce opěrnou betonovou
zídku a ještě vybagrovala minimálně metr jeho
pozemku včetně trávníku. Majitel přijel z práce
domů a byl téměř v šoku. Celá věc se řešila až
následně a existuje o tom sepsaný protokol
ze silničního správního úřadu Uherského
Hradiště podepsaný paní Ing. Zapletalovou.
V tomto případě mám tedy o hájení zájmů
občanů silné pochybnosti. Další případ rovněž
v části Olší. Před opěrnou zídku občana obce
se zabetonovaly obrubníky. Nevím, jestli to

tak bylo v projektu, ale pokud ano, tak proč
u dalších opěrných zídek se dořezávala dlažba
až k těmto zídkám a žádné obrubníky se tam
nedávaly? O této skutečnosti existuje stížnost
podaná přímo na obec. Následně se obrubníky
vybouraly a dlažba se doplnila k zídce. V tomto směru se ptám, kdo je za tuto situaci
odpovědný a na čí odpovědnost se platily
vícenáklady? V souvislosti se zastávkou naproti
domu pana Churého, bych si položil otázku, zda
byla celá situace s ním projednána, resp. zda
byl ve smyslu správního řádu nepominutelným
účastníkem řízení? Litera zákona je jasná,
pokud má být občan nějakým způsobem
krácen nebo omezen na svých právech, tak
z hlediska správního řádu je jednoznačně
neopomenutelným účastníkem řízení. V celé
souvislosti mne napadá otázka, proč např.
nemohla být realizována autobusová zastávka
na obecních pozemcích naproti obecního
úřadu (parc. č. 53/2, 33798 a 3125)? Nevím, co
na těchto pozemcích obec zamýšlí, ale tato
lokalita zatím příliš dobře nevypadá.
Dále bych se chtěl opětovně vyjádřit
k odpovědím starosty v rubrice Zajímá
nás váš názor ze zpravodaje obce 2019/1.
Starosta uvádí ohledně odprodeje části

2.
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pozemku parc. č. 2684/25 o výměře 60 m2
panu Hofmanovi, že pokud jsou dodrženy
všechny zákonné podmínky, nevidí jediný
důvod, proč by mělo být něco v nepořádku.
K tomu pouze krátce. Je zcela jasné, že prodej
musí být v souladu se zákonem, kdyby tomu
tak nebylo, bylo by to na pováženou. Otázka
je následující. Proč, když je uvedený pozemek
určený ÚP k zastavění se prodává za úředně
stanovenou a nikoli tržní cenu? Byl na odkup
tohoto pozemku opravdu pouze jediný
zájemce? Pokud by se našel zájemce jiný,
který by nabídl třeba vyšší cenu, byl by mu
uvedený pozemek prodán? Další věc se týkala
odpovědi na výstavbu poldru za kynologickým
klubem. Osobně nevím jaké přívalové vody má
uvedená stavba zadržovat a jestli by stejnou
funkci neplnil i rybník? Jenom připomínám,

INFORMACE PRO OBČANY
že rybník v uvedené lokalitě historicky byl
a rozhodně by plnil více funkcí. Poldr je totiž
poldr a mokřad je mokřad, to je totiž zcela něco
jiného. Vzhledem k současným klimatickým
podmínkám velmi silně pochybuji, zda vůbec
nějaké splachy srážkové vody budou a zda
bude vůbec dostatek vody pro naplnění
stávající vodní plochy nad hřištěm.
Rovněž bych se chtěl pouze krátce
vyjádřit ke článku Nezodpovědnost
majitelů psů uvedený ve zpravodaji obce
2019/2. S uvedeným článkem plně souhlasím.
Tato odpovědnost by však měla platit i pro
sestru pana starosty. Jako zastupitelé se
vyjadřujeme před uveřejněním zpravodaje
obce k jeho obsahu. Já jsem se tedy vyjádřil
a obdržel jsem e-mail od sestry pana starosty,

3.

protože jsem poukázal na to, že její pes udělal
hromádku nedaleko bowling clubu. K této
záležitosti mám pouze jedno. Já důkaz o tom,
že její pes hromádku udělal, mám, sestra pana
starosty však žádný důkaz o tom, že to pak
uklidila, nemá. Přejdu sarkasmus v uvedeném
e-mailu, že dělám příjemnější prostředí v obci,
podstata je jasná, je to vždy na odpovědnosti
majitele psa. Sám jsem tzv. pejskař a nemusím
se obhajovat, jelikož po svém psovi si vždy
uklidím a nepotřebuji k tomu ani papírové
sáčky s papírovou lopatičkou, mám své sáčky
vlastní a hlavně je mám vždy u sebe, když jdu
se svým psem ven.
Bc. Pavel Klučka

Sdělení k dotazům...
Vážený pane Klučko,
děkujeme za vaše dotazy a připojujeme odpovědi...
Věc: Autobusová zastávka u domu pana
Churého
Ve finálním stavu je autobusová zastávka
umístěna na pozemcích obce Zlechov. Pan
Churý se k ní mohl vyjádřit během územního
řízení, což neučinil. Při realizaci vyvolal místní
jednání na místě samém s odborem dopravy
v Uherském Hradišti a hranice jeho pozemku
byla geodetem znovu vytyčena. Celý zákonný
postup byl kontrolován právní zástupkyní
pana Churého a z její stany nebylo sděleno, že
jeho vlastnická práva byla dotčena. Tudíž celý
postup byl v souladu s platnými zákony.
Projekční práce na celém průtahu obce
započaly již ve volebním období 2009–2013
a s autobusovou zastávkou u obecního úřadu
se nepočítalo. Prodloužila by docházkovou
vzdálenost velkému počtu občanů Zlechova.
Později se přidalo i to, že by nebyl možný
autobusový spoj pro studenty gymnázia
na Velehradě. Museli by jedině nasedat na
zastávce „U kříže“ ve směru na Tupesy.
Věc: Realizace chodníků v části od Starého
města na Buchlovice
Při realizaci chodníku u pana Mrkvy došlo
k poškození jeho opěrné zdi. Bylo vyvoláno
místní šetření s odborem dopravy, jehož zá-

věry pan Mrkva akceptoval. U jednotlivých
domů došlo na základě připomínek jednotlivých občanů k drobným změnám oproti
projektu. Tyto byly odsouhlaseny odborem
dopravy Uherské Hradiště. Ve výsledku obec
neplatila žádné vícepráce, naopak byly uznány
na celé stavbě méněpráce ve výši 660 688,- Kč.
Věc: Prodej pozemku č. 2684/25
Obecní zastupitelstvo dlouhodobě uplatňuje
stanovisko prodeje za cenu danou úředním
odhadem. Toto bylo aplikováno i zde.
Věc: Poldr za rybníkem, odbahnění
rybníka, narovnání melioračního odpadu
před Vinařstvím Jakubík
Toto je velmi komplikovaná záležitost. V části
obce „Olší“ si jednotliví občané zatrubnili
meliorační odpad skružemi průměru dle
vlastního uvážení. V minulosti došlo v dané
lokalitě při přívalových srážkách k zaplavení
zahrad a nemovitostí. Při místním šetření vodohospodářský odbor požadoval komplexní
řešení celého povodí tak, aby nedošlo k majetkové újmě při stoleté vodě. Proto v minulém
volebním období zastupitelstvo oslovilo
projektanta ing. Tomáše Horkého, v dané
problematice největší kapacitu a tento projekt
mu zadalo. Na první část, projekt odbahnění
rybníka, již máme kladné koordinované
stanovisko a nic již nebrání ve vydání
stavebního povolení. Projekt suchého poldru
nad areálem kynologů je rozpracovaný a obec
Zlechov musí vykoupit dotčené pozemky.

Fotografické střípky z historie obce
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.

Projekt na narovnání melioračního odpadu
před Vinařstvím Jakubík se ještě nezačalo. Na
starý projekt zpracovaný ing. Gorbunovem
jsme nezískali stavební povolení.
Věc: Psí exkrementy
V této věci jste z mého pohledu podjatý. Vede mně k tomu Vaše emailová komunikace
s dotčenou osobou, kdy konstatujete, že považujete věc za vyřešenou. Tak proč se k tomu
vracíte?
Závěrem osobně nechápu, proč nereagujete
na výše uvedené věci, které se již podrobně
probírali na minulých pracovních zasedáních
zastupitelstva obce. Tam máte možnost si
vyžádat vysvětlení a vznést své připomínky.
Následné Vaše dotazy na již uzavřené body
mně vedou k závěru, že nejste ochoten přijmout názory většiny. Ale taková je demokracie, ať se Vám to líbí či nelíbí.
Stanislav Tománek, místostarosta obce
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Setkávání pro maminky s dětmi
Konečně se nám i tady ve Zlechově podařilo
zrealizovat pravidelné setkávání pro maminky
s dětmi v tělocvičně základní školy. Každou
středu od 9:00.
Cílem setkání je nabídnout dětem prostor pro
hru v kolektivu různě starých dětí a maminkám
pak společnost jiných dospělých osob. Společně si budeme zpívat, hrát, tvořit a třeba
i přemýšlet, jak ty naše děti uvádět do života,
aby je těšil. Aneb jak řekl Abbé Pierre: „Úsměv
stojí méně než elektřina a dává více světla“, tak
se společně pojďme potěšit úsměvy, protože
děti je pro nás vždy mají připravené a navíc
mají i sekundární efekt – jsou více, než upřímné.
Setkávání jsou otevřená pro všechny děti, od
miminek po předškoláky. Nejčastěji se sejdou
děti od jednoho do tří let, které ještě nechodí
do školky.
Srdečně zveme všechny maminky (i tatínky)
a jejich ratolesti.
Eva Hájková
Kontakt – Eva Hájková:
hajeva93@seznam.cz

Mateřská škola
Kukátko na dětičky
do mateřské školičky
2. září jsme zahájili nový školní rok 2019/2020
v naší mateřské škole. Větší děti byly plné
očekávání a těšení se na kamarády a nové
zážitky. Ti menší s trochou obav a strachu, co
že je to v té školce čeká a také, jak to zvládnou
bez maminky. Děti zamířily buď do třídy
„Motýlků“ nebo “Sluníček“. Tak jsou i letos
pojmenovány dvě třídy, ve kterých je zapsáno
45 dětí.
První týdny ve školce jsou ve znamení příchodu
nováčků, kdy si děti zvykají na nové prostředí,
děti a dospělé, nová pravidla a změny činností
v průběhu dne, na které nebyly zvyklé. A to
všechno potřebuje čas a trpělivost, kterou jim
věnujeme. Tento průběh již máme za sebou
a pláč se projeví jen zřídka.
Hned v září nás čekala exkurze po prostorách
OÚ a sportovních kabin, kde nás provedl pan
starosta. V říjnu již tradiční pečení štrůdlu,
velká podzimní procházka a také drakiáda.
Naše větší děti zahájily předplavecký výcvik.
V listopadu jsme navštívili fyzioterapii, kde se
děti učily správnému držení těla. Dále k nám
zavítalo divadélko „Rolnička“, které se dětem
vždy moc líbí. Z Uherského Hradiště přijela
paní logopedka, která u dětí zkontrolovala
správnost řeči.
V předvánočním čase děti navštívily Selský
dvůr v Kněždubu, kde je čekal program s příchodem Mikuláše, Anděla a Čerta. Děti vystoupily na „Vánočním jarmarku“ a také na

„Mikulášském jarmarku“. Pro rodiče s dětmi
byly připraveny vánoční dílničky s ochutnávkou cukroví, které společně upekli. Vánoční
svátky jsou svátky klidu a míru. I my jsme na
ně připravovali. Učili jsme se koledy, vyráběli
dárečky pro nejbližší, strojili s dětmi stromeček
a všichni se už těšíme na Ježíška.
Všem občanům Zlechova přeje celý kolektiv
MŠ pěkné, klidné vánoční svátky a našim
nejmenším splněná všechna tajná přání.
V novém roce především hodně zdraví a spokojenosti.
Kolektiv zaměstnanců MŠ a ŠJ Zlechov
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Základní škola
Co se děje pod střechou
naší školy?
Po prázdninách se rozběhl nový školní rok.
Prvním školním dnem bylo pondělí 2. září.
Zahajovalo se pro nepřízeň počasí v tělocvičně. Nejvíce se těšili na školu prvňáci.
A jak to ve škole vypadalo?
•

1. třída: 18 žáků
třídní učitelka: Mgr. Gabriela Marková

•

2. třída: 11 žáků
třídní učitelka: Mgr. Marie Polášková

•

3. třída: 18 žáků
třídní učitel: Mgr. Vít Čagánek

•

4. třída: 8 žáků
třídní učitelka: Mgr. Šárka Hrabalová

•

5. třída: 15 žáků
třídní učitelka: Mgr. Kateřina Vávrová

Ve školní družině se ve dvou odděleních o děti
starají paní Jitka Obalová a Mgr. Alexandra
Chytková. O školu pečuje školnice Radka
Hrubošová a obědy dováží Jarmila Churá.
V 1. třídě pracuje asistentka pedagoga Lenka
Michalcová.
I v tomto školním roce se škola zapojila do
projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.
Díky tomu děti pravidelně dostávají mléčné
výrobky, ovoce a zeleninu zdarma.
Příjemným začátkem školního roku bylo ocenění keramického kroužku za účast v soutěži
„Jičín – město pohádky“.
Děti ze 2. třídy začaly hned po prázdninách
nacvičovat vystoupení na Slavnosti vín do
Uherského Hradiště. Starší děti opakovaly
učivo z předešlých ročníků, ty nejmladší se
postupně zasvěcovaly do tajů školní výuky. Ve
všech třídách si děti vytvořily školní pravidla,
která budou dodržovat, aby všem bylo ve
škole dobře. Od druhého školního týdne začali
žáci 1.–3. třídy zajíždět na výuku plavání do
Plavecké školy v Uherském Hradišti.
Koncem září druháci vystoupili s programem
na vítání nových občánků obce. S blížícím
se termínem zlechovských hodů proběhl
celoškolní projekt „Hody“. Děti se učily zpívat
hodové písně, seznamovaly se se součástmi
dívčího a chlapeckého kroje a malovaly krojované. Hrály si na stárky a zkoušely si hodové
říkání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
družinou vyzdobili seniorům sál, aby naši
senioři mohli nasát nastupující adventní
atmosféru. To už všichni měli za sebou
čtvrtletní písemky, kterými si zopakovali
probrané učivo. Na školní zahradě děti
okopaly bylinky, keře i stromy a zazimovaly
záhony. Paní Alena Machulová nahradila na
zahradě uschlé stromky a dosadila chybějící
keře. Zahradu byla připravena na zimu.
V prosinci se školáci vypravili na výlet do
Skanzenu ve Strážnici. Tady na ně čekal
výukový program s názvem „Radujme se,
veselme se“, ve kterém je pracovníci muzea
provedli časem od adventu až do svátku Tří
králů. Děti se seznámily s obvyklými zvyky,
přípravou tradičních jídel a stolováním na
jihomoravské vesnici v minulém století. Sledovaly obchůzku Lucek, tří králů, pastýře
s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Při
tvůrčích dílnách měly děti možnost nazdobit
si perníčky, vyrobit si ﬁgurky z těsta nebo
dárky pro své blízké. S chutí si zazpívaly známé
i méně známe koledy. Žáci pak navštívili
židovskou synagogu a prošli se po strážnickém náměstí, které bylo založeno po husitských válkách jako základ nového města.

Děti se učily, jak správně třídit odpad.

Páťáci a jejich památeční trička na školu.

V prosinci děti ještě vystoupily na Mikulášském
jarmarku a v domově pro seniory v Buchlovicích. Druháci absolvovali výukový program
„Hasík“, při kterém je profesionální hasiči
poučili, jak postupovat při vzniku požáru.
Děti si také mohly vyzkoušet požární výstroj.
A pak se už všichni těšili na blížící se vánoční
prázdniny.
Členové rodičovského sdružení se pustili do
příprav Mikulášského jarmarku, který letos
pořádali ve spolupráci s místní knihovnou,
hodovou chasou a obecním úřadem. Náš
největší sponzor, pan Josef Hrabec věnoval
škole med, který pracovnice školní jídelny
využily při pečení perníků pro děti. Děkujeme
nejen našemu sponzorovi, ale všem, kteří
přispěli ke zdaru této akce.

Otužování dětem prospívá.

Závěrem bychom rádi popřáli všem spoluobčanům klidný advent, radostné a požehnané vánoční svátky, naplněné vůní skořice, ale
především pohodou, štěstím a láskou.
Kolektiv ZŠ Zlechov
Vánoční tvoření prvňáčků.

V říjnu se čtvrťáci učili zásadám bezpečné
jízdy na kole na dopravním hřišti v Uherském
Hradišti. Druháci začali s nácvikem programu
na vystoupení, která je čekala v listopadu
a prosinci. Žáci se zapojili do projektu Můj
den na farmě, ve kterém se dozvěděli spoustu
zajímavých informací o životě domácích zvířat
a o životě na statku. V listopadu všechny děti
absolvovaly ekologickou besedu, při níž byli
obeznámeni s tím, jak správně třídit odpad.
Děti vystoupily s pastýřským pásmem na
vánočním jarmarku a na sobotním setkání
důchodců pořádaném obecním úřadem
Zlechov. Žáci 5. třídy ve spolupráci se školní

Předvánoční výlet do Skanzenu ve Strážnici.
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Slohové práce žáků 2. třídy na téma „I staré věci mohou mít nový život“
O šťastné zebře

O tričku

O plyšovém medvídkovi

Ahoj, já jsem zebra a jmenuji se Zuzka. Bydlím
v malé vesničce a moje paní mě má moc ráda.
Ale pak moje paní vyrostla a byla z ní slečna.
No, jak vyrostla, dali mě na půdu a tam jsem
strávila 10 roků. Pak mě vytáhli z půdy a hrála
si se mnou malá holčička.

Kdysi dávno bylo jedno tričko. To tričko nosila
malá holčička. A ta holčička měla to tričko moc
a moc ráda. Ale jak jí bylo malé, hodila ho do
kontejneru na textil. Za tři dny tam dojelo auto
a vezlo ho do Itálie. A tam na tričko čekala malá
holčička a ta měla taky malé sestřičky. A tak
mělo tričko dlouhý život.

Ahoj, já jsem medvídek a dneska mě moje
Janička vyhodila do kontejneru na textil. Pak
jsem šťastně cestoval světem z Česka až do
Německa. A pak v tom Německu mě dali nějaké
holčičce. Byla moc milá a brala mě každou noc
s sebou do postýlky. Měl jsem ji moc rád.

Gabriela Burešová

Sára Janoušková

Dorota Zbořilová

O méďovi
Ahoj, já jsem medvěd Bručoun. Byl jsem u malého chlapečka, ale byl už velký a řekl, mami,
toho méďu už nechci. Jak půjdu do školy,
hodím ho do kontejneru na textil. Tak méďa
putoval, až doputoval do Indie. Tam ho dostal
chlapec Akšid a byl rád.

O bundě
Byla jedna bunda a ta měla chlapce, který už
byl velký. Vyrostl a tak musel dát bundu do kontejneru na textil. A ten kontejner jel do továrny.
A bunda potom jela z té továrny k chlapečkovi,
který si měl rád.

Jana Náplavová

Matěj Kubík

Podzimní prázdniny

Jak by měla vypadat škola...
Škola mých snů

Ve škole

Moje škola by měla velké okna a místo schodů
by byla skluzavka. Byl by tu bazén i vodopád.
Bylo by tu velké pískoviště, zvířata, stromy
a soutěže. A také kočka, hodně koňů, lvů,
slonů a triky s pejskama. A jabloně a třešně
a borůvky, tobogán, balet a kroužky. A taky
málo učení a dlouhé přestávky. A hlavně dobří
učitelé, učitelky a žáci.

Rádi se máme,

Dorota Zbořilová, 4. třída

Dnes vám chci vyprávět, jak jsem prožil podzimní prázdniny. Protože byly dobré a hodně
nabité. Od pátku do pondělí jsme byli na chatě
ve Velkých Karlovicích. V pátek jsme přijeli na
chatu a vybalovali jsme věci. V sobotu jsme se
šli podívat do lesa na hřiby, ale nic jsme nenašli.
V neděli jsme navštívili kostel ve Velkých
Karlovicích. Večer za námi přijela teta. Opékali
jsme si špekáčky. Druhý den jsme se sbalili a jeli
jsme domů. Moc se mně to líbilo a chtěl bych
to prožít ještě jednou.

protože se známe.
Čtení nás baví,
protože jsme hraví.
Proto se učíme,
ať něco umíme.
Sluníčko se směje

David Hrabec, 4. třída

a krásně nám hřeje.

Moje škola

Tereza Krajčová, 4. třída

Jak by měla vypadat moje škola? To je otázka!
Určitě by měla devět tříd. A měla by mít velikou
tělocvičnu. A měla by mít zvířátka, hodně zvířátek! A co ještě? Jenom hodné spolužáky a učitele. A vlastně se mně líbí taková, jakou máme.
Já vám přeji, abyste měli takovou školu jako já.
Kateřina Klofáčová, 4. třída

Škola mých snů
Já bych chtěla, aby škola měla bazén, aby byly
delší hodiny. Chtěla bych hodně kamarádů, ale
taky, aby nikdo nezlobil.
Jana Křemečková, 4. třída

Škola snů

Večer v kruhu rodinném
Dala jsem si na nožky,
pěkné, teplé ponožky.
Taťka v krbu zatopil,
krásný večer z toho byl.
Mamka večeři uvařila,
v princeznu se proměnila.
Oblékla si dlouhé šaty,
taťkovi se zalíbila.
Tereza Zajícová, 4. třída

Do školy bychom jezdili limuzínami. V prvním patře by byly šatny. Každý by měl svou obří skříň.
V druhém patře by byla jídelna, herna a kabinety. V jídelně bychom si dali na jídlo, co chceme.
V herně by byly všechny herní konzole a herní automaty, byl by tam i odpočinkový koutek.
V kabinetě by se scházeli všichni učitelé, měli by tam masážní křesla a nejlepší počítače. Ve třetím
patře by bylo terárium pro zvířata, ve kterém bychom chovali leguány, žáby a hady. Ve čtvrtém
patře by byla 1., 2., a 3.třída. V první třídě by byly hračky, stavebnice, lego, gravitrax a kostky.
V druhé třídě by to bylo podobné jako v první třídě, ale byly by tam navíc prolézačky až ke stropu
a skluzavka dolů. Ve třetí třídě by měli navíc fotbalové hřiště. V pátém patře by byla 4. a 5.třída.
Ve čtvrté třídě budou mít lezeckou stěnu, mini fotbalové hřiště a počítače, herní konzole a televize.
V páté třídě bude navíc lezecká stěna, počítače, herní konzole, kino a všechny filmy k tomu.
V šestém patře budou místnosti pro kroužky a kino. Bude tam kroužek recenzní, fotbalový, herní,
logický a květinový. Kino bude obsahovat dětské filmy a dospělácké pod zámkem. Ještě jsem
zapomněl zmínit tělocvičnu. V celé škole budou místo schodů eskalátory. Hřiště bude mít dvě
části. První část hřiště bude se sněhem a ledem. Mohou se zde používat boby, sáně a brusle. Druhá
část bude normální s trávou a na hraní budou míče, švihadla, koloběžky, koně, chůdy a to není vše,
protože ještě zde budou motokáry oddělené zahradou. A tak si představuji moji školu snů.
Vít Zdílna, 5. třída

Vánoce, Ardiana Trnčáková, 1. třída
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Škola snů
Škola by měla sto pater. Ve stém patře by byla obrovská herna s vířivkou. Každá třída by měla
dvě patra. V prvním patře by byl bazén a jídelna. V druhém patře by byly lavice a paní učitelka
by měla masážní křeslo. A když by zazvonilo, paní učitelka by zmáčkla tlačítko a my bychom se
propadli do bazénu. Úplně v prvním patře by byla obrovská šatna. Na zahradě bychom měly
deset bazénů a dvacet trampolín. A ještě pět raket a pět letadel. Každá třída by měla vlastní
výtah. A na zahradě by byla pouť a byla by úplně zdarma. Každá třída by jela každý měsíc na
úplně jiný výlet. A před školou by byla na půjčení kola. A na češtinu a matematiku bychom se
učili v bazéně. Tak by vypadala moje škola snů.
Ester Vávrová, 5. třída

Vánoce v pojetí žáků 1. třídy. Nahoře: Nikola Belantová. Dole zleva: Berta Vávrová, Jolana Vávrová a Rostislav Výstup.

Školní družina
Na začátku školního roku jsme pro děti
zorganizovali výukový program v Mobilním
Planetáriu na téma „Se zvířátky do vesmíru“.
Naše pozvání do planetária, které bylo postaveno v naší tělocvičně, přijaly i děti ze školní
družiny v Tupesích. Že se dětem program
líbil, prozrazoval po skončení úsměv na tváři
a zvolávání radostných výkřiků. Dalšího pěkného výukového programu „Život s pejskem“
se děti zúčastnily v listopadu. Paní Markéta
Bílková přivezla šest čtyřnohých mazlíčků a děti seznámila s výcvikem terapeutického psa.
I z toho programu děti byly velmi nadšené
a tak se budeme těšit zase na další setkání.

soutěž na téma „Bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami...“. Na výsledky ještě
čekáme.
V podzimních dnech jsme se věnovali nácviku
vánočních písní. Zazpívali jsme na Jarmarku,
na Mikulášském dni před obecním úřadem,
na setkaní seniorů v sále Agro Zlechov a v Domově důchodců v Buchlovicích.
Od října děti ve družině pilně vyráběly, aby
své výrobky mohly prodávat na Jarmarku na
Obecním úřadě. Touto cestou bychom chtěli

Děti byly z mobilního planetária nadšené.

Zapojili jsme se do literární soutěže s názvem
„Třídění textilu je básnička, aneb co se děje
za dvířky“. Pořadatelem soutěže je firma
Textilech a. s. z Boskovic ve spolupráci s Nadací
SOVA. Vyhodnocení proběhne v lednu, tak
nám držte palečky.
Naši kluci ve družině rádi hrají fotbal. Zúčastnili
jsme se fotbalového turnaje v Buchlovicích,
odkud si odvezli pěkné čtvrté místo. Kluci si
mohli minikopanou zahrát i s tatínkem na Mikulášském turnaji pořádaném naší družinou.
K oblíbeným činnostem patří i kreslení. Velké
radosti se nám dostalo v Tupesích, odkud si
z výtvarné soutěže vezla domů diplom za první
místo Berta Vávrová a za třetí místo Adélka
Kučerová. Mnoho obrázků jsme poslali do
Základní školy v Dolním Němčí, která vyhlásila

Ve výukovém programu “Život s pejskem” se děti seznámily s výcvikem terapeutického psa.
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všem Vám, kteří jste si něco zakoupili od našich
dětí, moc poděkovat. Velké poděkování patří
i společnosti AGRO Zlechov, která dětem na
prodej věnovala med. Finanční výtěžek bude
zaslán do Indie na studium adoptovanému
žáku na dálku.
V lednu nás čeká výroba dekorace na školní
ples. Budeme připravovat Karneval.
Děti se zúčastní dalších výukových programů
a soutěží , budeme pokračovat v setkávání ve
Smajlíkově.
Na závěr bychom chtěli všem občanům Zlechova popřát radostné Vánoce prožité v kruhu
svých blízkých a do nového roku 2020 hodně
zdraví, spokojenosti a lásky.
Vychovatelka Jitka Obalová ,
Mgr. Alexandra Chytková
a děti ze školní družiny

Děti vyráběly dárkové předměty k prodeji na vánoční jarmark.

Informace z knihovny
Knihovna se i v letošním roce zapojila do „Noci
s Andersenem“. Tentokrát jsme se věnovali
knihám J. K. Rowlingové a Harry Potterovi.
Účastníci byli rozděleni do kolejí. Pro svoji kolej měli společně vymyslet a výtvarně ztvárnit
znak. V průběhu večera nocležníci luštili tajné
písmo, míchali Bezmyšlenkovitý balzám doktora Boláka nebo poznávali kouzelná stvoření
z bradavického světa. Celý večer byl zakončen
promítáním filmu Harry Potter a kámen mudrců.
Své dojmy spáči zachytili do knihovnické kroniky.
Mezi zajímavé události v knihovně patří soutěž
„Lovci perel“. V případě, že se chce dětský
čtenář zapojit do soutěže, vybere si ke čtení
„perlorodku“. K této knize dostane pracovní
list s otázkami. V průběhu čtení knihy se snaží
nalézt na otázky správné odpovědi. Za správné odpovědi získá čtenář perličky. Na konci
roku jsou vyhlášeni nejlepší Lovci perel.
V roce 2019 se do soutěže zapojilo 11 čtenářů
a přečetlo téměř 90 knih. Nejlepší lovkyně
perel Eva Oslzlová přečetla více jak 38 knih. Na

Farnost
Ze života farnosti Zlechov
Farní táborák
Ve čtvrtek 13. června se konal farní táborák.
Necelé tři desítky dětí se sešly na mši svaté
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.

druhém místě se umístila Veronika Zbořilová.
O třetí místo se dělí Gabriela Burešová a Dorota Zbořilová. Soutěžící obdrží poukaz na
nákup knih v knihkupectví Portál v Uherském
Hradišti a drobné ceny.
Během letošního roku jsme doplnili knižní fond
o téměř 230 knih za více než 20 000 Kč. Tímto
děkujeme vedení obce za podporu a rozšíření
knihovnického fondu v naší knihovně.
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme
využívali služeb výměnného fondu, kde je
možné si bezplatně zapůjčit knihy i audioknihy
do knihovny.
Přesto se nám zcela nedaří uspokojit poptávku po některých titulech. V podobných případech nabízí knihovna službu vypůjčení
knihy z jiné knihovny, tzv. MVS . Meziknihovní
výpůjční službu nám nejčastěji zprostředkovává knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti, knihovny v Boršicích či
Buchlovicích. Půjčujeme také knihy ze Zlínské
knihovny. Nejdelší cestu k nám vážily knihy
z Brna a jedna putovala dokonce až z Havířova.

Zápis dětí v knihovnické kronice.
K výpůjčce z Havířova k nám také přišel zajímavý email, kde knihovnice mimo jiné uvedla:
,,Jinak, Zlechov je pro mě srdcová záležitost.
Pochází od vás můj otec a bydlí tam ještě část mé
rodiny”.

Pouť

Farní den

Farnost Zlechov pořádala pro rodiče s dětmi
a další zájemce POUŤ do Provodova a k Salesiánům Dona Boska Zlín. Vybíralo se od dospělých 150 Kč, děti platily 100 Kč. Autobus
odjížděl v sobotu 22. června v 9.00 hodin od
kostela ve Zlechově a příbíral poutníky ze
Břestku a z Buchlovic. Na Provodově sloužil
Otec Rudolf v 11.00 hodin mši svatou. Po ní
se poutníci občerstvili, nabrali si vodu a autobus je vezl do Zlína. Tady je na Jižních svazích
čekal P. Radek Gottwald. Provedl je kostelem
a salesiánským centrem a pozval je na pohoštění. Po pobožnosti v kostele Panny Marie
již poutníci směřovali domů. Odpoledne
poutníky zastihla průtrž mračen, ale přesto byli
účastníci pouti spokojeni.

V tomto roce si farnost
připomínala
již 100 let od narození P. Jana Marečka
a také 56. narozeniny P. Rudolfa Chmelaře.
K těmto dvěma výročím se letos přibylo 20 let
kněžství P. Chmelaře. Všechna tato výročí
si farníci připomenuli v neděli 28. července
při farním dnu. Probíhal tradičně na farním
dvoře a předcházely mu brigády, při kterých
se uklízely místnosti ve dvoře, chystalo se
posezení a stavěly se stany jako ochrana proti
slunci. Přiložit ruku k dílu přišly asi 3 desítky
farníků, aby v neděli, úderem čtrnácté hodiny,
mohli návštěvníci přijít posedět, popovídat si
a setkat se s přáteli. Kromě buchet, řezů
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a koláčků se podávala káva či čaj, minerálka
a pivo. Pan Josef Hrabec poskytl sekanou a kuřecí stehna, tak nikdo netrpěl hladem. K dobré
pohodě vyhrávala na harmoniku paní Eva
Novotná z Velehradu a pan Antonín Zajíc ze
Zlechova. Pro děti byla připravena zábava,
ale nejvíce byl využit bazén, ve kterém děti
a někteří dospělí dováděly celé odpoledne.
Přesto, že letos přišlo o trochu méně lidí, farní
den se vydařil. Poděkování si zaslouží pan Josef
Hrabec, který věnoval maso k občerstvení,
Richard Klofáč za přípravu masa k podávání,
všichni obsluhující a také ženy, které napekly
dobroty na stůl. Velký díl práce také odvedlo
asi 30 brigádníků, kteří farní den připravovali
a v pondělí zase všechno uklízeli.

Růžencovou pouť do Uherského Brodu.
Hodová mše svatá byla sloužena v neděli za
hodovou chasu a její rodiče.

Návštěva poutníků

Byl stanoven termín Dušičkového koncertu
a paní Halodová s paní Zajícovou se nabídly,
že pro zpěváky připraví pohoštění.

Poutníci, putující na Velehrad, se ve Zlechově
zastavili v sobotu 24. srpna. Putovali pěšky
z Vranova u Brna několik dní a přespávali
cestou ve farnostech, kterými procházeli.
Zlechovem procházeli po deváté hodině za
zvuků kostelních zvonů. U kostela měli poutníci
tradiční zastávku na občerstvení. Přivítal je
správce farnosti P. Rudolf Chmelař. Různé
druhy buchet a koláčů napekly poutníkům
zlechovské ženy. A přidali na cestu ještě vodu
a minerálky. Po občerstvení poutníci svižným
krokem vykročili směrem k Velehradu.
P. Chmelař čerpal o prázdninách dovolenou,
ale v neděli 1. září požehnal školákům a studentům brašny a aktovky. Na sklonku léta
mohli věřící navštívit 14. 9. pouť ve Břestku
a o týden později pouť uherskohradišťského
děkanátu na Velehradě. Zlechovští farníci
dostali na děkanátní pouti, s úmyslem za
obnovu rodin, kněžská a řeholní povolání,
za úkol modlit se první, třetí a pátý desátek
růžence, což úspěšně zvládli. První říjnovou
sobotu se věřící ze Zlechova vypravili na

Farní a ekonomická rada
Farní a ekonomická rada farnosti zasedala
dne 24. října. Na programu měla přípravu akcí
do konce kalendářního roku, hledání osoby
vhodné pro funkci kostelníka a plán oprav
kostela. Z připravených akcí lze jmenovat
brigádu na úklid hřbitova, která proběhla ve
spolupráci s obecním úřadem dopoledne
31. října.
K oslovení na kostelnický úřad bylo navrženo
několik osob, ale nikdo z oslovených neprojevil
zájem o tuto zodpovědnou funkci.

Opravu padající krytiny ze střechy kostela
zajistili pan Haloda s panem Vojtěškem.
Členové farní rady konstatovali, že kostel
pomalu poznamenává zub času. Nejvíce
chátrá fasáda a je třeba myslet na její opravu.
Nedělní sbírky pokryjí náklady na provoz
kostela, nelze z toho na opravy našetřit. Bylo
dohodnuto, že od nového roku bude třeba
organizovat pravidelné sbírky na opravu
fasády, nebo případně hledat sponzory.

Dušičkový koncert a pobožnost
V sobotu 2. listopadu se konal v chrámu Páně
svaté Anny dušičkový koncert buchlovského
chrámového sboru a scholy. Začal po
večerní mši svaté a trval asi 1 hodinu. Během
koncertu zaznělo 10 písní. Šlo o české,
latinské a irské písně obohacené hrou na
housle, hoboj a flétnu. Koncert poetickým
slovem uváděla Petra Kropáčová. Dirigovala
starostka Buchlovic Mgr. Pavla Večeřová.

Mše svaté v adventu a o Vánocích
1. neděle adventní
2. neděle adventní
3. neděle adventní
4. neděle adventní

– 1. prosince v 8.00 hodin, žehnání adventních věnců
– 8. prosince v 8.00 hodin
– 15. prosince v 8.00 hodin
– 22. prosince v 8.00 hodin

24. prosince – Štědrý den
v 15.00 hodin
dětská mše v Buchlovicích
ve 20.00 hodin půlnoční mše svatá ve Zlechově
ve 21.30 hodin půlnoční mše svatá v Buchlovicích
25. prosince – v 8.00 hodin, mše svatá ve Zlechově
26. prosince – v 8.00 hodin, mše svatá ve Zlechově
31. prosince – Silvestr
v 16.00 hodin
mše svatá ve Zlechově
ve 24.00 hodin Půlnoční zvonění s přípitkem u kostela
1. ledna 2020 – v 8.00 hodin, mše svatá ve Zlechově

Na klávesy doprovázel zpěváky a hudebníky
Mgr. Stanislav Haloda ze Zlechova. Zaposlouchat se do příjemných melodií přišla asi
stovka posluchačů. Posluchači byly především
ze Zlechova a okolí, ale nejvzdálenější přijeli
až ze Znojma. Líbily se především písně
Dona nobis pacem, Z tvé ruky a Buď světlem
nám. Jako poslední zazněla píseň Blíž k tobě.
Tu si také posluchači vyžádali jako přídavek
a společně se zpěváky si ji zazpívali.
Dobrovolné vstupné z koncertu bylo věnováno zpěvákům a ti je přidali do sbírky na
opravu varhan v Buchlovicích.
V neděli 3. 11. 2019 se na hřbitově uskutečnila
dušičková pobožnost. Pravidelné duchovní
cvičení na Svaté Hoře u Příbrami absolvoval
duchovní správce v týdnu od 17. do 23. listopadu. To už schola pilně nacvičovala zpěvy
na Vánoce.

Adventní koncert
Na 1. prosince připadla první adventní neděle.
Zájemci měli možnost nechat si požehnat
adventní věnce. V neděli 8. prosince naděloval
dětem v kostele po mši svaté Mikuláš. Svátost
smíření s cizím zpovědníkem bude farníkům
umožněna 19. prosince od 15.30 do 17.00
hodin.
V sobotu 14. prosince se uskutečnil adventní
koncert. Zpívat přijel Smíšený pěvecký sbor
SVATOPLUK. Dirigoval sbormistr Filip Macek.
Na programu byly skladby:
• Josef Rheinberger – Abendlied
• Ivan Hrušovský – Rytmus
• František Macek – Pronošaše sja
• Dan Forrest – Good Night, Dear Heart
• Zdeněk Lukáš – In semita iustitiae vita
• Petr Eben – Nedejte se k spánku svésti
• Antonín Tučapský – O vos omnes
• Johan Sebastian Bach – Buď chválen Bůh
• Alfred Schnittke – Gospodi Isuse Christe
• Giovanni Pierluigi da Palestrina – Kyrie
• Morten Lauridsen – O Magnum Mysterium
• Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij – Tebe poem
• František Macek – Zdrávas Maria
• Anonym – Alta trinita beata
• Nikolai Kedrov – Otče náš
• Anton Bruckner – Locus iste
• Antonín Tučapský – Lauda anima mea
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Sportovní oddíly
SK Zlechov, oddíl stolního
tenisu
V soutěžním ročníku 2018–2019 dosáhl oddíl
stolního tenisu velmi dobrých výsledků.
Mužstvo „A“ skončilo na druhém místě III. třídy
okresního přeboru a mužstvo „B“ vybojovalo
taktéž druhé místo v nižší soutěži a to ve
IV. třídě. Tímto si obě mužstva zajistila postupy
do vyšších tříd. Protože oba týmy se řadí do
skupiny „Old boys“ s věkovým průměrem nad
padesát let vyvstala potřeba týmy doplnit
poněkud mladší krví. Tohoto úkolu se zhostil

SK Zlechov
Hodnocení podzimní sezony
fotbalového mužstva SK
Zlechov
Po vynikajících výsledcích v jarní části 1.B třídy
a následném postupu do 1.A třídy, se nepodařilo udržet stejný kádr mužstva a odchodem
tří hráčů L. a T. Oslzlových a J. Omelky, bylo
mužstvo hodně oslabeno. Letní příprava
proběhla, z důvodu rekonstrukce travnaté
plochy, v Kostelanech a nebyla adekvátní
pro 1.A třídu – malá tréninková účast, malý
kádr mužstva – byl doplněn o jednoho hráče
V. Trubačíka, dále velký počet zraněných hráčů
a poslední důvod – nemožnost doplnit o hráče
dorostu.
Naše výsledky v úvodu (1.–5. kolo) byly úměrné těmto okolnostem – 5 proher a dosaže-né
skóre 1:23 bylo pro mužstvo velmi deprimující.
První body jsme získali v 6. kole doma proti
mužstvu z Koryčan (výhra na penalty). 7.–10.
kolo byl největší problém počet hráčů, protože
následující zápas v Šumicích jsme nastoupili
v 11. hráčích, bez hráčů na střídání. Ve 20.
minutě se zranil L. Kedra a mužstvo muselo
zbytek zápasu dohrát v početním oslabení!

Historický úspěch fotbalistů
SK Zlechov
V roce 2019 se podařil postup do II. nejvyšší
krajské soutěže po 70 letech zlechovské
kopané. Dík patří všem hráčům družstva,
včetně členů realizačního týmu a vedení.
Věříme, že naši hráči budou i v jarní části
bojovat o body tak, jak tomu bylo i ve druhé
polovině podzimní části mistrovské soutěže.
K družstvu přichází nový trenér, bývalý ligový
hráč, Petr Drobisz. Máme také družstvo
dorostu, které po letech v okresní soutěži,
zaslouženě postoupilo poprvé v jeho historii
do krajského přeboru. Od začátku sezóny je
na postu trenéra zkušený a známý ligový hráč,
Jirka Kraml. Přejeme chlapcům další úspěchy
v krajské soutěži.
Co nás trápí nejvíce je nezájem bývalých
hráčů, příznivců a fanoušků, kteří by obětovali
svůj volný čas a pomohli nám při práci s na-

David Gottwald, který ve spolupráci se základní školou se ujal vedení žáků a přihlásil je
do soutěže pro ročník 2019–2020.
Takže současně se základnou 16ti aktivních
hráčů hrajeme v tělocvičně školy v Tupesích
tři soutěže, druhou, třetí a pátou třídu okresního přeboru. Výsledkově spíš bojujeme,
než vítězíme. Věříme ale, že na konci sezóny
v březnu 2020 naše pozice uhájíme a nesestoupíme.

2020 hrací místnost ve spodním sále Agra
Zlechov. Tam budou každé pondělí k dispozici
4 stoly, což mladým adeptům dá možnost
sportovního růstu a Vám odrostlejším i starším umožní generační zápasy dětí s rodiči
i prarodiči. Již teď se těšíme.
Stanislav Tománek, za oddíl stolního tenisu

Kdo by si chtěl zahrát stolní tenis, má možnost se k nám připojit každou středu od 17 té
hodiny v tupeské tělocvičně. Soutěžní zápasy hrajeme v neděli od 9ti hodin tamtéž
a diváckou kulisu vítáme. Ve spolupráci s fotbalovou akademií připravujeme od ledna
V této části jsem nabídl svou rezignaci, ale po
intervenci mužstva jsem se vrátil a dokončil
podzimní sezónu. Podařilo se přesvědčit
nedoléčené hráče T. Vaňka a M. Balíčka na
účasti v posledních zápasech, taktéž změna
přípravy a vzájemné spolupráce s mužstvem
(posezení a pohoštění každý pátek) změnila
účast na trénincích a taktéž se zlepšila nálada
v kabině. Proto zbývající 4 kola byla velmi
úspěšná. Získali jsme 8 bodů za jednu remízu
+ vítězství na penalty a 2 vítězství v posledních
dvou kolech na půdě Otrokovic B a doma proti
Hluku. Se ziskem 12 bodů jsme se umístili na
12. místě v 1. A třídě. Myslím, že to bylo maximum, co mohlo mužstvo dosáhnout. Proto
patří všem hráčům a vedení mužstva poděkování za reprezentaci fotbalového klubu.
Dovolte mi, ještě se ohlédnout zpět za příčinami počátečních neúspěchů 1. mužstva SK
Zlechov:
1. Přihlášení do soutěže – předseda SK Zlechov po dohodě s trenérem dorostu
(nepřizval k jednání hráče a trenéra) rozhodl a přihlásil soutěž. Polovina hráčů
s tímto rozhodnutím nesouhlasila a měla
oprávněné obavy, zda na tuto soutěž mají
fotbalové kvality. Tato nejistota se promítla v úvodních kolech.

2. Kádr mužstva – po odchodu tří hráčů nebyl adekvátně doplněn. Zisk finančních prostředků za
přestup hráčů nepochopitelně nebyl použit na
doplnění kádru – pro první mužstvo!
3. Doplnění kádru o dorostence, kteří se
v počtu 5 hráčů pravidelně připravovali v jarní části a taktéž pravidelně nastupovali do mistrovských utkání 1.B
třídy. Těchto hráčů nebylo možno využít
z důvodů nesmyslného a rozporuplného
rozhodnutí vedení fotbalové akademie
a hráče dorostu kmenově převést do
Buchlovic a navíc spolu s trenérem dorostu striktně zakázalo hráčům účast na
trénincích 1. mužstva! Co k tomu dodat
– hráči ztratili půl roku fotbalového růstu.
Předsedu to ale netrápilo – doplatil na to
Zlechovský fotbal.
Tyto řádky nepíši pro svoji obhajobu nebo
ješitnost, ale proto, že všichni bychom měli
usilovat o stejné cíle, což je podle mého
názoru růst a kvalita fotbalu ve Zlechově.
Děkuji za pozornost.
Pavel Nožička , trenér

šimi družstvy, zejména ve funkcích vedoucí
mužstva a asistent trenéra, abychom mohli
udržet stávající úroveň fotbalu ve Zlechově.
Totéž platí i o lidech ve výboru SK, kteří se
starají o chod celého klubu a jeho milionové
hodnoty, které klub spravuje a o které se
stará. Kritiků za zábradlím je hodně, proto se
všichni nad touto skutečností zamysleme.

Rád bych všechny příznivce SK Zlechov pozval na Valnou hromadu(5.1.), kde budou zájemcům objasněny výše uvedené záležitosti.
Také se zde mohou blíže seznámit s fungováním a chodem celého fotbalového klubu.

Dovolte mi poděkovat za podporu a pomoc
obecnímu úřadu a starostovi obce Ing. Ondřeji Machalovi. Dále chci poděkovat předsedovi AGRO ZLECHOV a. s., panu Josefu
Hrabcovi, který nám v zimní přípravě poskytl
v Agru azyl, abychom se zde mohli sprchovat
a převlékat, protože v tuto dobu se realizovala
nástavba a rekonstrukce kabin SK. Dále bych
mu chtěl poděkovat rovněž za to, že všem
družstvům umožňuje trénovat ve spodním
sále Agra. Rovněž děkuji všem sponzorům,
kteří nás podporovali v sezóně 2019.

Na shledanou na jaře.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
krásné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce 2020.
předseda SK Zlechov
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V rytmu života
Spolek s názvem V rytmu života funguje
v naší obci už nějaký čas. Pravidelně se
scházíme každý týden
v tělocvičně ZŠ Zlechov
a všechny nás spojuje
nejen chuť a radost se
hýbat, ale organizujeme
i mnoho dalších aktivit.
V dubnu letošního roku,
jsme se už tradičně zúčastnily otevírání cyklostezek v Uherském Hradišti. V květnu jsme
poprvé uskutečnily víkendový jógový pobyt
na Horní Bečvě, jehož součástí byl i turistický
výšlap na Radhošť. Večery jsme trávily
odpočinkově na přednáškách zaměřených
na zdravou výživu a bylinky v našem životě
a příjemným zpestřením byla ochutnávka
čajů. Konec června patří už několikátým
rokem cvičení se špekáčkem, které se koná
na hřišti ZŠ Zlechov, počasí nám přálo a za-

Na startu a s chutí šlápnout do pedálů na dubnovém symbolickém otevírání cyklostezek.

Po sportovním výkonu chutná špekáček vždycky líp.

Cvičení, turistika, relaxace a dobrá nálada, takový byl víkendový jógový
pobyt na Horní Bečvě.

V roce 2016 dovedla herce Zdeňka Piškulu k vítězné trofeji, v roce 2018 s moderním pětibojařem Davidem Svobodou tvořili finálovou trojici.
Na letošním ročníku Slováckého léta jsme s ní tančily my.
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cvičit si s námi mohly i děti. V menším
počtu navštěvujeme i Fit Day na Slováckém
beachovém létě, kde jsme se přes sobotní
dopoledne procvičily až k taneční choreografii
s profesionální tanečnicí a mistryní ČR v salse
a vítězkou StarDance z roku 2016 Veronikou
Lálovou. Konec léta jsme zakončily výšlapem
na Lysou horu, kde nás provázelo krásné

počasí a odměnou nám byly výborné knedlíky
z dozrávajících borůvek. Za kulturou jsme
si vyšly v listopadu a to rovnou na muzikál
Chicago do Slováckého divadla. Premiérou
bylo cvičení na Mikulášském jarmarku, na
který jsme poctivě trénovaly, ale hlavně jsme
si vánoční tanečky moc užily. No a na závěr
roku připravujeme vánoční cvičení, takže

V listopadu jsme navštívily muzikál Chicago ve Slováckém divadle.

pokud budete mít dost sladkého cukroví
a válení se u pohádek, přijďte se společně
s námi protáhnout 27. 12. do tělocvičny ZŠ
Zlechov.
Těšíme se na vás.

Na Vánoce jsme se naladily tanečně.

Koncem srpna jsme si vyšláply na Lysou horu a za odměnu si pak daly výborné domácí borůvkové knedlíky.
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Myslivecký spolek ,,Vlčí důl‘‘ Zlechov
Myslivci vykonávají Právo myslivosti v honitbě
na katastru obce Zlechov. To obnáší především
ochranu přírody, krajiny a v ní volně žijící
zvěře a ochranu životního prostředí. Jedním
z hlavních úkolů je provedení jarního sčítání
zvěře a od výsledků sčítání se pak odvíjí naše
myslivecká činnost. Díky naší péči o zvěř se
nám daří zvyšovat stavy drobné zvěře jak
pernaté (bažant), tak i srstnaté (zajíc).
Pro myslivce z celého okresu (ve spolupráci
s MS Lípa Staré Město) u nás byly uskutečněny jarní zkoušky ohařů, na kterých tito psi
prokazuji svoje vlohy pro mysliveckou práci.
V naší honitbě lovíme podle plánu lovu zvěř
spárkatou a to prase divoké a zvěř srnčí. V lovu srnčí nám výrazně pomáhá provoz na E 50,
letos nám E 50ka „ulovila“ čtyři srnce a dva
kusy černé! Sami jsme ulovili 14 kusů černé.
Zvěř drobná se loví na společném lovu (tzv.
Hon). Při letošním honu, na který jsme měli
pozvané hosty ze sousedních spolků, se
nám podařilo ulovit 15 zajíců a 22 bažantích
kohoutů. Ze zvěře škodné máme uloveno
šest lišek, jezevce a kunu.

Tradiční hon drobné zvěře.

Mimo pravidelnou mysliveckou práci pomáháme obci při jarním úklidu v katastru obce
v rámci akce Čistý Zlechov. A to byste se
divili, co nasbíráme! Je s podivem, co dokáží
lidé vyhodit do přírody, i když mají možnost
zdarma odpad uložit v Buchlovicích na OTR!
Obecnímu úřadu jsme, v rámci brigády, pomohli demontovat starou autobusovou zastávku u kostela .
A v neposlední řadě se snažíme pro zlepšení
životního prostředí vysazovat nové stromky.
Letos jsme ve spolupráci s OÚ a kynologickým
klubem vysadili do remízků 30 stromků.
Na tomto místě chceme také poděkovat
Obecnímu úřadu za významnou podporu
naší činnosti a AGRU Zlechov za poskytnutí
krmiva pro zvěř!
Zdeněk Petržela, předseda

Kynologický klub Zlechov
(Momentky z vystoupení na Mikulášském
jarmarku.)
Půjdem spolu do psí boudy
dujda, dujdaj, dujdajda
haváčku, chlupáčku
a blechu z ní vyženeme
haváčku, chlupáčku
vánoce si užijem
a ty broku nestůj venku
dujdaj, dujdaj, dujdajda
haváčku, chlupáčku
vezmeme tě mezi smečku
haváčku, chlupáčku
vezmeme tě taky k nám

a páneček nám nic nedá
to je teda štedrej den
haváčku, chlupáčku,
uvidíš prej zlatý prase
haváčku, chlupáčku
vánoce jsou jak zlej sen
my psi ze vsi máme přání
dujda, dujdaj, dujdajda
dejte nám, přejte nám
misku žrádla, pohlazení
dejte nám, přejte nám
lásku, štěstí aj my vám.

Pomoc při jarním úklidu v obci v rámci akce Čistý Zlechov.
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Sedí předseda na cvičáku, v ruce kávu, malou
sváču.
Zkušenosti předává, novým členům od rána.
Část z nich Vám sem neseme, ať je to tu veselé!
Očka se dnes neklíží, děti Mikuláše vyhlíží. Už se
blíží čas, Mikuláše máme tu za chvíli zas!
„Pořád zdrhá zmetek jeden, ať je srpen, ať je
březen!“
„Náš pes místo hlídání, jenom drůbež prohání.
Drůbež, vrabce, HAF, HAF, HAF, uletěl jsi vrabče
zdráv!“
„Na psi ze vsi netroufá si, na lišáka nestačí, za to
k jídlu jak se hlásí, nač tě máme hlídači!“
Nikdo je však nezastaví, jsou to jejich špatné
mravy! Kdopak za to asi může – jejich psovodi,
líné kůže!
Sáčky šustí , pamlsky padají, takhle se lidičky psi
cvičit nedají.

Avšak velký problém máme, bobky všude nacházíme. Starosta náš kamarád, sáčky s košem
nařídil u cvičáku dát.

Nastává Vánoční čas a my Vám všem přejeme
hromadu dárků, co srdce pohladí. Rodinu,
přátele, co nikdy nezradí.

Výcvikáři velí všem – SEDNI, LEHNI, K NOZE, SEM!
A taky Vám ukážou, že je výcvik skvělou hrou!

MY jsme spolek jak se patří, zapálení do svých
prací.

K bohatství krůček, ke štěstí krok, prostě
nádherné Vánoce a šťastný Nový rok.

Zlína. Autobusem jsme se pak dostali až do
cíle. Protože jsme ranní ptáčata, museli jsme
chvilku počkat na otevírací dobu. Ovšem
čekání se vyplatilo! Ve světě trampolín,
lezeckých stěn, průlezek a nevím čeho ještě
se dětem moc líbilo!

Tábor jsme v pátek ukončili opět na
Smraďavce! Touto cestou ještě jednou děkuji
všem dětem a rodičům za podporu a úžasné
dárečky!!!

TOM Kamzík
O letošních prázdninách jsme si opět našli
společný srpnový týden, abychom uspořádali
tábor. Tentokrát pouze příměstský, ale myslím, že jsme si ho společně užili, stejně jako
ty předchozí pobytové.
Začali jsme velmi tradičně, tedy na Smraďavce.
Brzy ráno jsme se sešli na zastávce a to všech
22 dětí! Pan řidič nám udělal velkou radost,
protože autobus z Buchlovic pokračoval až
na Smraďavku, na což nejsme zvyklí. Celý
den jsme si užívali tábornický život v přírodě
a u ohně.
V úterý nás čekal výlet do Zoo v Olomouci. Po
čtyřiceti minutách strávených ve vlaku, jsme si
našli autobus, který nás vyvezl na Svatý Kopeček. Tato dvacetiminutová klikatá cesta je
vždy velké dobrodružství, jelikož v jakoukoliv
dobu autobus připomíná sardinky nacpané
v krabičce. Ale jako vždycky jsme to zvládli
a dorazili jsme do Zoo. Největším zážitkem
v zoologické zahradě plné exotických zvířat
je vždy volně přístupná ohrada s kozami! Po
hodině intenzivního krmení, jsme si prohlédli
zbytek zahrady a prohlídku zakončili útokem
na pizzu u Medvěda. Ještě než jsme se vydali
na cestu zpátky, vykoupili jsme u vchodu
veškeré smažené koblížky a hurá na vlak!
Středa patřila mezi TOP den celého tábora,
vydali jsme se totiž do Galaxie ve Zlíně.
Opět jsme využili služeb Českých drah a ze
Starého Města jsme jeli přes Otrokovice do

Ve čtvrtek byla velká poznávací hra po
Hradišti. Podle obrázků a indicií jsme hledali
různé historické i současné objekty. Potom
jsme se vydali do nemocnice, kde jsme se
podívali do mikroskopu na krvinky a taky
jsme si na figuríně vyzkoušeli, jak se odebírá
krev. Po obědě nás čekala cesta domů.

TOM Kamzík ukončil svou činnost a já bych
tímto chtěla moc a moc poděkovat paní
ředitelce za to, že nám umožnila užívat
prostory školy ke schůzkám a vedení obce
za finanční podporu při práci s dětmi!!
Zároveň všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2020!

Několik kalousů ušatých se v nedávné době zahnízdilo u obecního úřadu.

Eva Rosůlková
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1. ročník Letního promítání
Představení pro všechny věkové kategorie, kde se smíchem nešetřilo, takový
byl 1. ročník Letního promítání. Na programu byla tentokrát divadelní hra
spolku Hrozen s názvem Zabijačka.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Krojovaná reprezentace obce Zlechov ani
letos nevynechala slavnostní průvod na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Slovácké hody s právem 2019
Třetí říjnový víkend je ve Zlechově tradičně
ve znamení hodové veselice. Stárkování se
na slováckých hodech s právem pro
letošek ujaly páry Lukáš Tesař a Denisa
Hradilová jako starší stárci, mladšími stárky
byli David Mařák a Kristýna Výstupová.
Celý den panovalo krásné slunečné počasí, které do ulic přitáhlo spoustu příznivců
této slavnosti. Večer si všichni společně
zatančili a zazpívali s DH Straňankou
a CM Olšavou.

DĚNÍ V OBCI

DĚNÍ V OBCI
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Překvapením na hodovém odpoledni byla pro
všechny přítomné netradiční žádost o ruku. Bývalý
stárek Adam Malina navlékl prstýnek své dlouholeté
přítelkyni a taktéž loňské stárce Lucii Bednáříkové, se
kterou již několik let tvoří také krojový pár. Lucka řekla
samozřejmě ANO.
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Setkání s důchodci
Setkání s důchodci v předvánočním čase
je pro zlechovské seniory už tradicí, na
kterou se těší. Letos se sešli již po třetí, aby
si společně povyprávěli a u sklenky dobrého
vína i zazpívali. Po přivítání hostů starostou
obce následovalo ohlédnutí za životem
v obci ve filmu a fotgrafiích, zpracované
panem Richardem Klofáčem a vystoupení
dětí ze ZŠ Zlechov. Nechyběly ani tanečky
za doprovodu kapely LCR z Buchlovic.

DĚNÍ V OBCI

DĚNÍ V OBCI

Mikuláš a Vánoční jarmark
Ani letos nezapomněl Mikuláš na děti ve Zlechově. Čekání
na něj si děti krátily soutěžemi, navštívit mohly také tvořivé
dílničky na OÚ nebo v knihovně. Letos poprvé mohli
návštěvníci ochutnat napečené frgály, trubičky, perníčky,
domácí štrůdl a mnohé další. Nechyběla ani čertovská
diskotéka, při které se nejen děti pořádně vydováděly.
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17. listopad 1989 v kronice obce
Historický mezník
ve vývoji naší vlasti
Tímto dnem skončila komunistická nadvláda,
která trvala 42 let, kdy bylo zcela potlačeno
právo sebeurčení národů Československa –
demokracie.
Tak jako v jiných obcích i ve Zlechově bylo
dnem 11.prosince 1989 utvořeno Občanské
fórum, které si svým revolučním postojem
získalo sympatie a vůli většiny zlechovských
občanů.
Nejvíce se angažovali v OF od prvopočátků pánové: J. Bilík, S. Vaďura, M. Jurča,
J. Donátek, A. Gottwald, P. Gottwald a V. Vávra.
Tato skupina prakticky postupně převzala
zcela veškerou politickou moc v obci.
Z prvopočátku jejich práce spočívala ve
svolání občanů Zlechova a začali vysvětlovat
občanům současnou politickou situaci, o co
jde nejen OF, ale celé republice, t.j. ukončení
veškeré politické moci KSČ v celé republice
a o postupný návrat Československa k demokracii. bylo zdůrazňováno, aby občané
zachovali v obci klid a započali se tvořit první
návrhy na politické změny v naší obci!

30

Dezintegrace MNV ZlechovTupesy?
Na plenárním zasedání MNV Zlechov dne
20. prosince 1989 vystoupili poslanci z obce
Tupesy s požadavkem, že žádají dezintegraci
MNV Zlechov-Tupesy.
Tento požadavek byl nanesen na základě
podpisové akce občanů z Tupes, kteří si přejí
mít vlastní samosprávu MNV v Tupesích.
Při hlasování poslanců vyšlo najevo, že dezintegrace neboli rozloučení bude provedeno! Návrh na datum rozchodu byl určen na
30. 6. 1990.

22. prosince 1989 na 17 hodin svolalo OF
všechny zlechovské občany na náves před
obchodní dům, Zlechovanku, kde byly
zahájeny oslavy svátků vánočních.
Celé okolí obchodního domu, bylo hezky
naaranžováno, smrk rostoucí před OD byl
vánočně ozdoben a osvícen a na improvizovaném pódiu mluvčí OF oficiálně zahájil
oslavy svátků vánočních.

Jaký byl rok 1989?
Zima jako obyčejně byla velmi mírná. V jarních
měsících však byly citelné ranní mrazíky. Léto

bylo teplé a babí léto
se rovněž vydařilo a tak
i celý podzim byl teplý
a hezký. V listopadu však
se již ohlašovala zima
studeným počasím. Sněhu jsme se však ani na
Vánoce nedočkali. Jarní
měsíce rovněž provázelo
deštivé počasí, které narušilo květenství stromů
a vydatné srážky přinesl
i měsíc červen, přívaly vod opět zaplavily
byty, sklepy, dvory, zahrádky, ale také polní
pozemky-záhumenky. Dokonce i rybník za
hřištěm je již plný ornice a není rybníkem.

let

1989
2019

V tomto roce byla slušná úroda veškerých
zemědělských plodin. Jedině opět nebylo
okurek, stále na ně působí okurková plíseň,
která za jeden den zničí veškerý okurkový
porost. Pokud se týká ovoce a hroznů lze
usuzovat, že to byl dobrý rok, ale nebylo trnek,
takže i té slivovice bylo velice poskrovnu.
Nejlépe se dařilo jabloním a hrušním, jejichž
plody se různě zpracovávaly na mošty, vína,
sušené ovoce a pochopitelně se skladovalo na
zimní období.

Fotosoutěž
Výherce fotosoutěže z minulého čísla zpravodaje
Poznali jste místo na fotografii, kterou jsme uveřejnili v červencovém čísle zpravodaje?
Správnou odpověď, že se jedná o ulici Školní, nám zaslala paní Jaroslava Rodová, Zlechov 146.
Jméno výherce bylo vygenerováno počítačem z 5 správných odpovědí.

Statistika pohybu obyvatel v obci
Pohyb obyvatel – Zlechov (2019)
Měsíc

Přistěhování

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

+/-

Stav

Leden

3

1

6

4

-6

1661

Únor

2

1

1

1

1

1662

Březen

0

0

11

0

-11

1651

Duben

6

0

0

2

4

1655

Květen

1

1

3

0

-1

1654

Červen

0

1

0

1

0

1654

Červenec

1

3

0

3

1

1655

Srpen

2

2

2

2

0

1655

Září

0

2

1

5

-4

1651

Říjen

6

0

2

4

0

1651

Listopad

1

2

0

1

2

1653

Prosinec

3

0

0

0

3

1656

Celkem

25

13

26

23

-11

Průměr: 1655
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Společenská kronika

od 1. 7. do 31. 12. 2019

JUBILEA
Němeček František
Polášková Zdenka
Marečková Ludmila
Oslzlová Helena
Slavík Josef
Gajdošík Stanislav
Kočenda Miroslav
Lakosilová Vojtěška
Křemečková Marie
Říhová Marie
Bilíková Jiřina
Burýšková Lidmila
Trávníčková Anna
Čučová Lidmila

80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
83 let

Ježová Ludmila
Říha Antonín
Polášek Vít
Hilšerová Anežka
Gottwaldová Marie
Knapová Františka
Kutálek Jaroslav
Rosůlková Olga
Křivová Jindřiška
Rosůlek Rostislav
Kutálek Stanislav
Jakubík František
Loučková Josefa
Jež Aleš		

83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let
86 let
86 let
87 let
87 let

Mařáková Marie
Martinek Antonín
Obdržálková Marie
Žaludová Františka
Vránová Vlasta
Rodová Jaroslava
Herůdková Marie
Demlová Božena
Deml Mojmír
Dvořáčková Helena
Mikulová Marie
Slezáková Otilie

87 let
87 let
88 let
88 let
89 let
89 let
89 let
90 let
90 let
91 let
91 let
97 let

NAROZENÍ
Hurdes Dominik
Kandala Tomáš
Dvouletý Vojtěch
Dvouletý Tobiáš
Sátorová Ema
Bičan Dominik
Vybíralová Ester
Nevřela Larissa
Gottwaldová Kateřina
Šelbický Marek

†

ÚMRTÍ
Kutálková Marie
Cigoš František
Cigoš Jaroslav
Hilšer Jaroslav
Dudešková Jiřina
Nimrichter Karel
Vávrová Marie
Dudešek František
Hanák Antonín
Fialová Blažena
Škrla Josef
Maňásková Marie
Gabrielová Drahomíra
Lesová Milada
Střižíková Božena
Jirchářová Anna
Klůsová Malvína

Vítání občánků.

VZPOMÍNKA
František Dudešek
František Dudešek se narodil 19.10.1919 ve Zlechově a zde prožil celý
svůj život. Měl dva nevlastní bratry a dvě sestry. Žil s rodiči, o které se
staral až do jejich smrti. Počátkem padesátých let pracoval jako tajemník
MNV ve Zlechově. Po ukončení funkce nastoupil do Slezanu ve Starém
Městě, kde pracoval jako mistr ve výrobě. Koncem padesátých let byl
uvolněn ze Slezanu a nastoupil do funkce předsedy JZD Zlechov, pak se
opět vrátil do Slezanu. Zde pracoval až do odchodu do důchodu.
Rád pracoval na zahrádce. Pěstoval brambory, zeleninu, ale i květiny
a ošetřoval stromy. O všem, co vypěstoval, si vedl záznamy. Každý den si zapisoval, jaké bylo
počasí. Až do konce života měl zájem o dění v obci. Byl členem ČZS a Mysliveckého svazu ve
Zlechově.
Připravované oslavy 100 let od narození se bohužel nedočkal. Zemřel doma 11. 9. 2019. Podle
jeho přání se poslední rozloučení konalo v kostele sv. Anny ve Zlechově, poté byl zpopelněn.
Jeho přáním bylo a sám si to dopředu zařídil, že ho zvuk zvonů z kostela bude doprovázet na
jeho poslední cestě, až po konec Zlechova. To se mu splnilo.
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Kalendář akcí

Vánoční cvičení

27. prosince 2019 v 16.00, tělocvična ZŠ Zlechov
Drobné občerstvení zajištěno. Vstupné 99 Kč.

Valná hromada SK Zlechov
5. 1. 2020 od 14:00, klubovna SK
ŠKOLNÍ PLES
7. února 2020

únor / březen 2020

v rámci Dne Země

PLES HODOVÉ CHASY
15. února 2020
30. 4. 2019

STAVĚNÍ MÁJE

skupina FREKVENCE

Košt slivovice

Den otevřených dveří na ČOV Zlechov

22. dubna 2020

Ples sportovců 25.1.2020

Karneval
15. 2. 2020

21. 3. 2020

VII. Zlechovské koštování
FOLKLORNÍ ODPOLEDNE

6. června 2020

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠTASTNÉ VKROČENÍ
DO NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJE OBEC ZLECHOV
Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540, 687 10; IČ: 00291609. Registrace: MK ČR E 22413. Periodický tisk územního
samosprávního celku, periodicita 2–3 × ročně. Počet výtisků: 650 ks. Číslo 3/2019 vyšlo 17. 12. 2019.
Redakční rada: Bc. Lada Vaňková, Markéta Lesová a Richard Klofáč.
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky následujícího vydání zpravodaje tj.10.6.2020. Redakce si vyhrazuje právo tyto
příspěvky upravit, zkrátit či nezveřejnit, pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, autory příspěvků s tímto rozhodnutím seznámí.
Zlom a sazba: Ing. Michal Jiříček, tisk: Computer Media s. r. o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov.
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REALIZACE PROJEKTU

„Než nám bude šest, objevíme svět – zahrada a hřiště
v přírodním stylu MŠ Zlechov“
Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.

www.mpz.cz
V průběhu roku 2019 byla v areálu zahrady
MŠ Zlechov zrealizována nová zahrada a hřiště v přírodním stylu. Realizace projektu s názvem „Než nám bude šest, objevíme svět
– zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ
Zlechov“ byla možná díky podpoře poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Výzvy č. 16/2017 Státního
fondu životního prostředí v rámci Národního
programu Životní prostředí. Cílem výzvy je
rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních
škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.
Realizací projektu došlo k vazbě na stávající
strategii Školního vzdělávacího programu.
Byl splněn základní záměr projektu – byla
přetvořena stávající – k výuce EVVO nevyhovující školní zahrada, na přírodní učebnu
a hřiště.
Bylo vybudováno vhodného technické a didaktické zázemí pro environmentální výuku
a výchovu ve venkovním prostředí v mateřské škole Zlechov – vytvořeno prostředí pro

www.sfzp.cz
volnou kreativní hru, které dětem umožní
sbírat zkušenosti při hře s vodou, zemí,
vzduchem a tvořivým materiálem, přirozeným způsobem rozvíjet sociální kontakty
a dostatkem pohybu zajistit správný vývoj
smyslové a pohybové koordinace dětí.
Bylo vybudováno dětské hřiště a zahrada
v přírodním stylu s koncepcí vycházející ze
Školního vzdělávacího programu. Koncept
projektu pak vycházel z celoročního vzdělávacího programu pro 1. třídu „Poznáváme
svět s motýlky“ a z celoročního vzdělávacího
programu pro 2. třídu „Poznáváme svět se
sluníčkem“. Tyto jsou vymezeny ve vzdělávacím obsahu ŠVP. Přírodní dětské hřiště
a zahrada umožňují dětem aktivní poznávání
přírodního prostředí, vlivu přírody na člověka
a důvodů ochrany životního prostředí.

lépe svět kolem nás, jsou tak vedeny k sounáležitosti s místem a děním, kde mateřská
škola sídlí.
Zahrada je tedy po realizaci projektu
smysluplně využívána k výuce EVVO dětí
přímo v přírodním prostředí, díky čemuž
získají praktické poznatky o přírodních dějích.
Projekt je dlouhodobě využitelný a udržitelný.
Realizací projektu byly dosaženy předpokládané výsledky projektu – splněny základní
závazky a další povinnosti příjemce podpory.

•

Byla provedena úprava zahrady MŠ
Zlechov na ploše 313 m2,
bylo nainstalováno 12 objektů,

•

byly uspořádány participační aktivity.

•

Po ukončení realizace projektu byla neprodleně započata aktivní výuka v přírodním
prostředí s koncepcí vycházející ze ŠVP.
Ekologickým přínosem je zde upevňování
citových vztahů dětí k rodině, přírodě, okolí
a k životnímu prostředí vůbec – děti chápou

Nově zrealizovaná přírodní zahrada v areálu MŠ Zlechov.

