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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

máme za sebou měsíce, které se zapíšou 
do kronik nejen naší obce. V půli března byl 
kvůli šíření nového viru Covid-19 vyhlášen 
v celé zemi nouzový stav. Šlo vůbec o prv-
ní nouzový stav v novodobé historii, jehož 
příčinou tentokrát nebyly povodně či 
větrné smrště, ale koronavir. Během tohoto 
období platila na území našeho státu přísná 
bezpečnostní opatření a nařízení, která 
zpomalila a v některých oblastech života 
i zcela zastavila jakékoliv dění a do určité 
míry se dotkla každého z nás. Mimořádná 
opatření se naštěstí pomalu rozvolňují a život 
se vrací do zajetých kolejí. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem dobrovolníkům, 
kteří se v naší obci jakkoliv podíleli na 
zvládnutí situace s vládními opatřeními  
a nouzovým stavem. Děkuji všem ženám  
a slečnám, které se zapojily do šití roušek pro 
naše starší spoluobčany. Kolik bylo celkově 
rozdáno roušek už nelze ani spočítat. Všichni 
máte můj velký obdiv a jsem rád, že i v kri-
tické době jste se zcela nezištně, na úkor 
svého volného času a mnohdy i vlastních 

finančních prostředků, zapojili do činnosti 
prospěšné pro nás všechny. Dále děkuji 
všem zaměstnancům a zaměstnankyním 
zajišťující chod obchodů a služeb za to, že  
i přes rizikový výkon svého povolání v době 
nouzového stavu fungovali pro všechny 
spoluobčany. Děkuji také Vám všem, že jste 
respektovali nařízení vlády České republiky 
o omezení pohybu na veřejnosti, nosili 
ochranné prostředky, dbali zvýšené hygieny 
a chránili tak v maximální možné míře nejen 
sebe, ale i své okolí proti riziku možného 
onemocnění virem Covid-19. A děkuji také 
za to, že jste si zachovávali optimismus  
a dobrou náladu, protože právě tyto dvě věci 
patřily k těm nejdůležitějším, které celá naše 
společnost potřebovala. Všichni si však určitě 
uvědomujeme, že spousta věcí ještě dlouho 
nebude jako dřív. Zpomalení ekonomiky  
a s ní související klesající daňové příjmy obce 
se promítnou i do hospodaření naší vesnice.

Ještě předtím, než nastala epidemiologická 
situace, zastupitelstvo obce schválilo smlou- 
vu o dílo na realizaci projektu „Na kole za 
historií Velké Moravy – cyklistická stezka 
Boršice – Zlechov“, dále byla schválena 
smlouva o dílo na akci „Veřejné osvětlení  
u hřbitova“ a „Veřejné osvětlení v ulici Kout“. 

Všechny tyto stavby probíhají nebo již 
byly dokončeny. Dále probíhají práce na  
projektových dokumentacích akcí, které 
bychom chtěli realizovat v blízké době. Běží 
dál i projektové přípravy – „Rekonstrukce 
ulice Školní“, „Rekonstrukce ulice Řadovky“, 
„Studie zastavitelnosti pod školou“ a jiné. 
Dalším diskutovaným tématem je pořádání 
kulturních akcí v tomto kalendářním roce. 
Hodně z Vás se na mě obrací s dotazem, 
zda budou Slovácké hody s právem a jiné 
plánované akce. Vzhledem ke slibně se 
vyvíjející koronavirové situaci se zatím 
nepředpokládá, že by se tyto akce nekonaly. 
Samozřejmě se vše bude odvíjet od epide-
miologické situace v zemi. O letních prázd-
ninách bychom rádi pokračovali v úspěšném 
letním promítání v častějším intervalu. 

Milí Zlechovjané, přeji Vám všem pevné 
zdraví, klidné léto a těším se na setkání  
s Vámi například na některé z pořádaných 
akcích.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Informace ze zastupitelstva
Přijatá usnesení

7. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 11. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo
pana Ivana Vojtěška a pana Jiřího Vysloužila 
ověřovateli zápisu a paní Naděždu 
Náplavovou zapisovatelkou 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Zlechov.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 139/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
změnu programu 7. zasedání Zastupitelstva 
obce Zlechov.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 140/2019

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Na kole za historií Velké Moravy – 
cyklistická stezka Boršice – Zlechov,  
k. ú. Zlechov“ a uzavření smlouvy  
o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 540,  
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem 
s nejnižší nabídkovou cenou, společností 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.,  
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00  
Brno, v ceně 6 802 101,25 Kč s DPH. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 /  
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 141/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodávku a instalaci výtvarných prvků u ve- 
řejné zakázky „Výtvarné prvky na projekt 
Cyklistická stezka svatého Metoděje Boršice 
– Zlechov, k.ú. Zlechov“ a uzavření kupní 
smlouvy mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem 
s nejnižší nabídkovou cenou, akademickým 
sochařem Danielem Trubačem, se sídlem 
Polešovice 116, 687 37 Polešovice,  
IČO: 42699916 v ceně 2 004 970,00 Kč  
vč. DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 1 (Bc. Klučka) / 
Zdržel se: 0

Usnesení č. 142/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
průběh a výsledek poptávkového řízení  
na zajištění technického dozoru stavby  
a koordinátora BOZP u veřejné zakázky  
„Na kole za historií Velké Moravy – cyklis-
tická stezka Boršice – Zlechov, k. ú. Zlechov“ 
a uzavření smlouvy o výkonu TDS a BOZP 

mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem s nej- 
nižší nabídkovou cenou 107 690,- Kč včetně 
DPH se společností INVESTA UH, s. r. o., 
Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště,  
IČ: 12416681. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 /  
Zdržel se: 1 (Bc. Klučka)

Usnesení č. 143/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „VO Zlechov – část Zákostelí  
a ul. U hřbitova“ a uzavření smlouvy o dílo  
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem s nej- 
nižší nabídkovou cenou 3 420 896,- Kč 
včetně DPH se společností ELEKTRONET  
s. r. o., Zlechov 160, 687 10 Zlechov,  
IČ: 26958619. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy.

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

Usnesení č. 144/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
plán společných zařízení, zpracovaný  
v rámci komplexních pozemkových úprav  
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště  
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s rozšířeným obvodem do části k.ú. Zlechov,  
k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Jalubí 
(zpracovatel GEOCENTRUM, spol. s r. o., 
zeměměřická a projekční kancelář,  
Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, 
datum zpracování únor 2020).

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

Usnesení č. 145/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení věcného břemene  
č. 1030056023/002 mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
(povinný) a společností E.ON Distribuce, a. s. 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,  
370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 
(oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení 
a vymezení věcného břemene podle  
§ 25 odst. 4 energetického zákona osobní 
služebnosti energetického vedení dle 
tohoto zákona. Obsah věcného břemene je 
zřízení kabelového vedení NN na pozemku 
p. č. 2693/3 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, 
ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 1000,- Kč (jeden-tisíc-korun 
českých). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 146/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 
obce Zlechov na projekt „Vybudování 
odborných učeben, zázemí pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a bezbariérové úpravy ZŠ Tupesy“. 
Veřejnoprávní smlouva se uzavírá mezi  
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10,  
IČ: 00291609 a obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 
07, IČ: 542393 v celkové výši 415 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 147/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Svazu 
tělesně postižených v ČR z. s., místní 
organizace Velehrad, Salašská 290, 
687 06 Velehrad ve výši 3 000,- Kč na 
úhrady spojené s činností organizace. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy.

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

Usnesení č. 148/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočtové opatření č.1/2020.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 149/2020

Přijatá usnesení

8. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 21. 5. 2020

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo
pana Lubomíra Bureše a Ing. Stanislava 
Tománka, ověřovateli zápisu a paní Lenku 
Andrýskovou zapisovatelkou 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Zlechov.

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

Usnesení č. 150/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
doplněný program 8. zasedání Zastupi-
telstva obce Zlechov.

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

Usnesení č. 151/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

závěrečný účet obce Zlechov za rok 2019 
včetně Zprávy č. 236/2019/EKO o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Zlechov za 
rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. Součástí 
závěrečného účtu obce je i schválení 
výsledku hospodaření roku 2019 ve výši  
10 094 067,12 Kč a jeho převedení na  
účet 432.

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

Usnesení č. 152/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
účetní závěrku obce Zlechov za účetní 
období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019  
v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 153/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, p. o.  
za účetní období 2019 sestavenou  
k 31. 12. 2019 v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 154/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

výjimku z počtu dětí ve třídách v základní 
škole pro ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková 
organizace dle § 23 odst.4 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

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

Usnesení č. 155/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
převod hospodářského výsledku za rok 2019 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Zlechov p. o., Zlechov 229, 68710,  
IČ: 70299749 ve výši 657,75,- Kč  
do rezervního fondu.

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

Usnesení č. 156/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
závěrečnou inventarizační zprávu o majetku 
obce za rok 2019.

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

Usnesení č. 157/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
nabídku firmy AVONET, s. r. o., Luhačovice na 
nájem podzemních chrániček ve vlastnictví 
obce Zlechov, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, současně 
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 
Smlouvu o nájmu HDPE – podzemních 
chrániček na území obce Zlechov ve 
vlastnictví obce Zlechov se společností 
AVONET, s. r. o., se sídlem Krátká 219,  
763 26 Luhačovice.

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

Usnesení č. 158/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
darovací smlouvu o převodu majetku. Obec 
Zlechov převede do vlastnictví Zlínského 
kraje pozemky p.  č. 2327/15 o výměře 63 m2,  
p. č. 2333/8 o výměře 57 m2, p. č. 2339/6  
o výměře 62 m2 a p. č. 2700/3 o výměře 17 m2, 
vše v k. ú. Zlechov. Pro účely stanovení 
hodnoty majetku se vychází z ceny vedené 
v účetnictví dárce. Cena převáděných 
nemovitých věcí činí celkem 41 527, 00 Kč.

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

Usnesení č. 159/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
darovací smlouvu o převodu majetku. 
Zlínský kraj převede do vlastnictví obce 
Zlechov pozemky p. č. 2675/7 o výměře 
82m2, p. č. 2675/8 o výměře 834m2,  
p. č. 2675/9 o výměře 264 m2, p. č. 2675/10  
o výměře 791 m2, p. č. 2684/27 o výměře 
1079 m2, p. č. 2684/28 o výměře 853 m2,  
p. č. 2693/11 o výměře 56m2, p. č. 2695/2  
o výměře 241m2, p. č. 2695/3  o výměře  
241 m2 a dle GP č. 1224-33/2018 budou z po-
zemku p. č. 2678/2 o výměře 15649 m2  nově 
oddělené pozemky p. č. 2678/30 o výměře  
544 m2, p. č. 2678/31 o výměře 151 m2,  
p. č. 2678/32 o výměře 54 m2 a p. č. 2678/33 
o výměře 367 m2 vše v k. ú. Zlechov. Pro 
účely stanovení hodnoty majetku se vychází 
z ceny vedené v účetnictví příspěvkové 
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organizace. Cena převáděných nemovitých 
věcí činí celkem 109 856,00 Kč.

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

Usnesení č. 160/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
prodej a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1501/9 o výměře 81 m2 
v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s kupujícím 
panem LB, 68710 Zlechov za kupní cenu dle 
znaleckého posudku č. 3952/11/19 ve výši 
8 350,- Kč. Náklady související s převodem 
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 161/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
prodej a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1501/8 o výměře 33 m2 
v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s kupujícím 
panem JM, 68710 Zlechov za kupní cenu dle 
znaleckého posudku č. 3952/11/19 ve výši 
3 400,- Kč. Náklady související s převodem 
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 162/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
prodej a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1501/10 o výměře  
46 m2 v obci Zlechov v k. ú. Zlechov  
s kupujícím panem FK, 68710 Zlechov 
za kupní cenu dle znaleckého posudku 
č. 3952/11/19 ve výši 4 740,- Kč. Náklady 
související s převodem pozemku hradí 
kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 163/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1490/9 o výměře  
1 m2 v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s panem 
FK, 68710 Zlechov za kupní cenu dle znalec- 
kého posudku č. 3952/11/19 ve výši 100,- Kč. 
Náklady související s převodem pozemku 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 164/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1486/7 o výměře 8 m2  

v obci Zlechov v k. ú. Zlechov paní EB  
a panem OK, 68710 Zlechov za kupní cenu 
dle znaleckého posudku č. 3952/11/19 
ve výši 820,- Kč. Zároveň souhlasí s pro-
placením poplatku za vynětí ze zástavního 
práva na nově vzniklý pozemek ve výši  
5 000,- Kč. Náklady související s převodem 
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 165/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1507/20 o výměře  
58 m2 v obci Zlechov v k. ú. Zlechov  
s Ing. EČ, Zlechov, 687 10 a Ing. LČ, 
Bojkovice 68771 za dohodnutou kupní 
cenu 35 000,- Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí kupující. 
Zároveň souhlasí s proplacením poplatku 
za vyhotovení geometrického plánu na 
nově vzniklý pozemek ve výši 5 000,- Kč. 
Náklady související s převodem pozemku 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 / Proti: 1 (p. Vojtěšek) /  
Zdržel se: 1 (Ing. Valenta)

Usnesení č. 166/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
zadání zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci místní komunikace v ulici 
Za hospodou.

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

Usnesení č. 167/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajiš-
ťování výkonu úkolů podle zákona  
č. 553/1991 Sb. o obecní policii mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov  
a městem Staré Město, Nám. Hrdinů 100, 
Staré Město 686 03. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 168/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Sdru- 
žením měst a obcí Východní Moravy,  
tř. Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01  
a obcí Zlechov, Zlechov 540 687 10 na 
dofinancování částky za nákup předmětu  
výpůjčky ve výši 137 758-, 50 Kč. 
Předmětem výpůjčky je nákup 130 ks 
kompostérů a 1 ks štěpkovače v rámci 
projektu „Kompostování v obcích Východní 

Moravy III“. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 169/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Záchranné 
stanici volně žijících živočichů Buchlovice, 
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice ve výši 
1 500,- Kč na provoz záchranné stanice. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy.

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

Usnesení č. 170/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku Českému 
svazu včelařů, z. s. Buchlovice, Váhovy 620 
687 08 Buchlovice ve výši 2 000,- Kč na 
činnost spolku. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

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

Usnesení č. 172/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
poskytnutí finančního příspěvku na „Příves-
nický Indiánský tábor“ ve výši 5 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 174/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
dočasné snížení plateb nájemného za ob-
dobí vyhlášeného nouzového stavu za  
II. čtvrtletí roku 2020 (měsíce duben, kvě-
ten, červen) pro následující subjekty, které 
v době Nouzového stavu úplně uzavřeny: 
Kadeřnictví, paní JG a rehabilitace paní LD.  
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu uzavřením dodatků ke smlouvě  
o nájmu.

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

Usnesení č. 175/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2020.

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

Usnesení č. 177/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo
poskytnutí finančního příspěvku pro 
Centrum zdravotně postižených ZK, 
Gahurova 5265, 760 01 Zlín.

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

Usnesení č. 171/2020
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Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo
poskytnutí finančního příspěvku pro Linku 
bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

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

Usnesení č. 173/2020

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo
návrh na prominutí poplatku za TDO dle 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015  
z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu 
všem poplatníkům za rok 2020.

Hlasování: Pro: 1 (p. Vojtěšek) / Proti: 7 /  
Zdržel se: 1 (Ing. Valenta)
Usnesení č. 176/2020

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí

závěrečný účet za rok 2019 Svazku obcí 
Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540,  
687 10 Zlechov, IČ: 75068664 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření  
a účetní závěrky za účetní období 2019.

                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí

účetní závěrku Svazku obcí Čistý Zlechovský 
potok, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 75068664 včetně výsledku hospodaření 
za účetní období 2019 sestavenou  
k 31. 12. 2019 v plném jejím rozsahu.

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí
průběh realizace projektů:

– Na kole za historií Velké Moravy –  
   cyklistická stezka Boršice – Zlechov,

– Veřejné osvětlení III. etapa, Zákostelí,

– VO Zlechov, ul. U hřbitova.

Závěrečný účet obce Zlechov za rok 2019
Rozpočtové hospodaření dle tříd za rok 2019

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy

Daňové příjmy 21 451 000,00 Kč 21 565 000,00 Kč 23 542 487,53 Kč

Nedaňové příjmy   1 070 000,00 Kč   1 112 000,00 Kč   1 076 150,31 Kč

Kapitálové příjmy   8 000,00 Kč  17 000,00 Kč  17 000,00 Kč

Přijaté transfery   7 046 748,00 Kč   18 187 595,93 Kč   17 687 614,93 Kč

Příjmy celkem   29 575 748,00 Kč   40 881 595,93 Kč  42 323 252,77 Kč

Výdaje

Běžné výdaje  12 755 000,00 Kč  25 244 201,16 Kč  23 257 508,30 Kč

Kapitálové výdaje  10 630 000,00 Kč  13 972 000,00 Kč  9 938 926,37 Kč

Výdaje celkem  23 385 000,00 Kč  39 216 201,16 Kč  33 196 434,67 Kč

Financování

Financování  - 6 190 748,00 Kč  - 1 665 394,77 Kč  - 9 126 818,10 Kč

Financování celkem  - 6 190 748,00 Kč  - 1 665 394,77 Kč  - 9 126 818,10 Kč

Porovnání příjmů a výdajů mezi roky 2017–2019

Třída 2017 2018 2019

1. Daňové příjmy 20 227 879,66 Kč 22 037 955,42 Kč 23 542 487,53 Kč

2. Nedaňové příjmy 760 274,25 Kč 1 084 980,67 Kč 1 076 150,31 Kč

3. Kapitálové příjmy 120 785,00 Kč 46 410,00 Kč 17 000,00 Kč

4. Přijaté dotace 4 108 212,80 Kč 13 037 148,20 Kč 17 687 614,93 Kč

Příjmy celkem 25 217 151,71 Kč 36 206 494,29 Kč 42 323 252,77 Kč

5. Běžné výdaje   11 835 421,82 Kč  22 705 158,57 Kč  23 257 508,30 Kč

6. Kapitálové výdaje  4 761 852,10 Kč  20 175 466,00 Kč  9 938 926,37 Kč

Výdaje celkem   16 597 273,92 Kč   42 880 624,57 Kč   33 196 434,67 Kč

7. Financování  8 619 877,79 Kč  6 674 130,28 Kč  9 126 818,10 Kč
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Stavy a obraty na bankovních účtech k 31. 12. 2019

Název bankovního 
účtu

Počáteční stav  
k 1. 1. 2019

Konečný stav  
k 31. 12. 2019

Základní BÚ u ČNB  43 708,74 Kč  136 379,31 Kč

Základní BÚ u KB  2 326 170,06 Kč  8 893 290,40 Kč

Základní BÚ u ČS  94 422,81 Kč 0,00 Kč

Termínované vklady u KB  21 000 000,00 Kč  19 000 000,00 Kč

Depozitní účet u KB  5 324,90 Kč  5 326,48 Kč

Úvěrový účet u ČS  - 5 269 968,00 Kč 0,00 Kč

Pokladna  12 168,00 Kč  3 650,00 Kč

Poskytnuté příspěvky obce Zlechov

Příjemce dotace Výše dotace Příjemce dotace Výše dotace

Základní a Mateřská škola Zlechov   2 040 000,00 Kč Všeobecný lékař Brno s.r.o. 65 265 ,00 Kč

Kynologický klub Zlechov 27 000,00 Kč Domov pro seniory Buchlovice 12 000,00 Kč

Fotbalová akademie Zlechov z. s. 20 000,00 Kč Římskokatolická farnost Zlechov 25 000,00 Kč

SK Zlechov, oddíl stolního tenisu 12 000,00 Kč Sportovní klub Zlechov  2 058 221,00 Kč

Milovníci vína a žen z. s. 22 000,00 Kč Svaz tělesně postižených v ČR 2 000,00 Kč

Myslivecké sdružení Vlčí důl 27 000,00 Kč Český svaz včelařů Buchlovice 3 000,00 Kč

Český zahrádkářský svaz ZO Zlechov 8 000,00 Kč Oblastní charita UH 10 000,00 Kč

Asociace TOM Kamzík 10 000, 00 Kč ZO ČSOP Buchlovice – záchranná stanice 1 500,00 Kč

ZO Chov poštovních holubů 5 000,00 Kč Bratrství Čechů a Slováků Jarořina, z.s. 1 500,00 Kč

Sportovní klub Zlechov 80 000,00 Kč Dotace celkem  4 429 486,00 Kč

Dotace na „Rekonstrukci ZŠ Tupesy“ 
obci Tupesy
Obec Zlechov schválila finanční příspěvek ve výši 415 000,00 Kč na 
spolufinancování akce „Vybudování odborných učeben, zázemí 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a bezbariérové 
úpravy ZŠ Tupesy“. 

Při rozhodování výše příspěvku byly zohledněny například počty 
žáků, kteří navštěvují ZŠ Tupesy z obce Zlechov. Ve školním roce 
2019–2020 to bylo 58 žáků, což činilo 27,23 % z celkového počtu žáků.

Nakládání s odpady
Obec Zlechov díky rozvoji a pro-
vozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů, včetně oba- 
lových ve spolupráci se společností 
EKO-KOM, a. s. přispěla ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlí-
kové stopy“.

Úspora, která byla dosažena, 
představuje:

•  Emise CO2 ekv.: 61,725 tun

•  Úspora energie: 1 637 001 MJ

Praktický lékař ve Zlechově
Všeobecný lékař.cz informuje, že od 1. 6. 2020 v naší 
ordinaci ve Zlechově působí nově MUDr. Loučka, 
společně s MUDr. Liškovou. 

S jeho nástupem dochází k navýšení ordinačních ho-
din pro pacienty.

        ORDINAČNÍ HODINY 

Pondělí

Akutní a objednaní pacienti Pouze pro zvané

Úterý

Středa

–
8.00 – 10.00

od
1. 6. 2020

pouze sestra

Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek

7.00 – 9.00
10.00 – 13.00 MUDr. Lišková

8.00 – 11.00 11.00 – 14.00 MUDr. Loučka

11.00 – 11.00 MUDr. Loučka

8.00 – 10.00 7.00 – 8.00

10.00 – 13.00
(pouze sestra) MUDr. Loučka

Ordinuje

Odpad v obci k 31. 5. 2020 (v tunách)

Telefon:
770 684 644
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Na kole za historií Velké Moravy – cyklistická stezka Boršice – Zlechov
Projekt „Na kole za historií Velké Moravy“,  
tj. vybudování cyklistické stezky sv. Meto-
děje Boršice – Zlechov a na slovenské straně 
vybudování cyklistické stezky Opatovce – 
Trenčín.

Na katastru obce Boršice proběhla skrývka 
ornice v trase bývalé obecní polní cesty, kde 
bude stezka pro chodce a cyklisty společná 
v šířce 2,5 m. Dále obec Boršice vyčistila 
náletové dřeviny a zajistila ořez hrušní 
kolem úseku cyklostezky, který bude sloužit 
jako veřejně přístupná účelová komunikace 
o šířce 3,5 až 4 metry pro chodce, cyklisty  
i zemědělskou techniku.

Na části cyklostezky na katastrálním území 
obce Zlechov byl odstraněn původní po-
vrch chodníku, staré obrubníky, proběhla 

rekonstrukce dešťových šachet a montáž 
nových dešťových vpustí, nových obrubníků 
a probíhá pokládka nové zámkové dlažby. 
Nyní probíhá příprava na realizaci kamenné 
opěrné zídky. V obci Opatovce budou 
zahájeny stavební práce po vytyčení trasy 
cyklostezky na tělese hráze řeky Váhu.

Souběžně se stavbou cyklostezky probíhá 
postupná výroba části jednotlivých umě-

leckých doprovodných prvků. Připravují 
se formy na odlití kovových částí prvků, 
dále byly  z pískovcového lomu přivezeny 
kamenné díly doprovodných prvků a bude 
zahájeno jejich opracování, kompletace  
a umisťování kolem trasy cyklostezky.

Pohled na trasu cyklostezky v k. ú. Boršice.

Dovoz kamenných dílů pro doprovodné prvky z lomu k opracování.

Pohled na trasu cyklostezky podél řeky Váh  
v obci Opatovce (Slovensko).

Ukázka jednotlivých doprovodných prvků, 
které budou umístěny v k. ú. Zlechov. Pohled na trasu cyklostezky v k. ú. Zlechov.
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Připojení k internetu a televizní signál prostřednictvím optického kabelu
Společnost AVONET zvítězila ve výběrovém řízení a bude ve Zlechově poskytovat spolehlivý vysokorychlostní 
internet.

První etapa výstavby optické sítě Zlechov 
zahrnující více než stovku adres bude do-
končena v září letošního roku. 

Výstavba bude realizována společností 
AVONET s. r. o., která nabídla obci a jejich 
obyvatelům nejlepší podmínky. Díky tomu 
budou obyvatelé Zlechova mít možnost 
využívat opravdu vysokorychlostní internet 
a moderní televizní vysílání přes internet  
s možností zpětného zhlédnutí.

Obec vybudovala a pronajala podzemní 
chráničky pro optické kabely, které jsou 
většinou přivedeny až k rodinným domům. 
Pro zřízení optického internetu je nutné 
tyto chráničky protáhnout až dovnitř 
domů. To si mohou vlastníci zajistit svépo-
mocí nebo si tuto odbornou práci objednat 
u zkušených techniků Avonetu.

„Zakončení optického vlákna až u vás doma 
představuje technologicky nejdokonalejší 
způsob internetového připojení vhodný pro  
běžné domácí použití i nejnáročnější apli-

Základní nabídka internetu a televize pro obec Zlechov:

AVONET Internet Sprint mini (až 100 Mb/s)           259 Kč měsíčně 
AVONET Internet Sprint extra (až 1 Gb/s)              449 Kč měsíčně
AVONET Internet Sprint mini + Sledování TV        359 Kč měsíčně

kace. Připojení nepodléhá povětrnostním 
podmínkám ani rušení a je také nejlepší 
volbou pro sledování televize přes internet.  
V neposlední řadě zvýší hodnotu vašeho 
domu“ říká Ing. Libor Blaha, vedoucí vý-
stavby sítě Avonet.

Díky televizi přes internet od Avonetu už 
nikdy nebude nutné řešit změny vysílacích 
standardů DVB-T. Televizní vysílání lze 
sledovat na chytrém televizoru, počítači, 
tabletu či mobilu, případně je možné 
pořídit si od Avonetu vhodný set-top box 
pro starší televize.

„O kvalitě našeho připojení jsme i na základě 
ohlasů našich zákazníků dlouhodobě pře-
svědčeni, proto nabízíme internet i televizi 
bez nutnosti úvazku. Sami se tak můžete 

bez obav přesvědčit o všech výhodách,  
které nabízíme“ dodává výkonný ředitel 
AVONET s. r. o. Václav Bureš.

Již v září letošního roku začne Avonet 
aktivovat optické připojení k internetu  
o rychlosti 100, 200 nebo 1 000 Mb/s prv-
ním zákazníkům. Postupně bude probíhat 
výstavba sítě i v dalších lokalitách obce 
Zlechov.

Zájemci se mohou již nyní obracet na zá-
kaznickou linku 575 575 777 nebo navštívit 
webové stránky www.avonet.cz.

INFORMACE PRO OBČANY

Spolkový domek
Zastupitelstvo obce se začalo zabývat možností využití 
stávající nevyužité budovy č. p. 96 – bývalá budova 
terasářství. Postupem času vznikl nápad, využít stávající 
budovu jako spolkový domek, který bude sloužit jako 
zázemí pro činnost a setkávání spolků a občanů obce. 
Mohly by se zde konat kulturní akce menšího rozsahu, 
tvořivé a vzdělávací kurzy. Spolkový dům by také mohl 
nabízet prostory pro pořádání malých oslav. Členové 
zastupitelstva si udělali pracovní výjezd do vesnic, ve 
kterém podobný typ domku již funguje. Inspiraci hledali 
v nedaleké obci Boršice u Blatnice a Košíky. Právě v ob-
ci Boršice u Blatnice vznikla představa o tom, jak by 
mohl takový domek vypadat. V současné době probíhá 
realizace jednoduché studie, která bude podkladem pro 
výběr projekční kanceláře. V dalších vydáních zpravodaje 
vás budeme informovat o dalším posunu. Pracovní vizualizace obecního spolkového domu.

Výstavba nového veřejného osvětlení a chráničky  
optického kabelu v ulici Kout.

Výstavba nového veřejného osvětlení a chráničky  
optického kabelu u hřbitova.
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Parkování na chodníku
Neustále se potýkáme s problémem par- 
kování na chodnících a veřejných prost-
ranství, a to napříč všemi lokalitami obce. 
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, za-
nesení chodníků a komunikací).

Obecní úřad Zlechov proto ve spolupráci  
s Policií ČR vyzývá občany, aby neparkovali 
na chodnících. V případě porušení tohoto 
nařízení budou občané pokutováni, pří-
padně bude jejich vozidlo odtaženo.

• stání na chodníku nedodržením  
§ 53 odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích, 
a to nerespektováním ustanovení, 
které uvádí, že jiní účastníci provozu na 
pozemních komunikacích než chodci 
nesmějí chodníku nebo stezky pro 
chodce užívat, pokud není v tomto 
zákoně stanoveno jinak; 

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

• úplné zablokování komunikace − 
omezení obecného užívání místní 
komunikace v rozporu s § 19 odst. 5 
nebo § 24 porušením § 42a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (za tento přestupek lze 
uložit pokutu do 500.000,- Kč). 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.

Zpevnění opěrné zdi v ulici u Rybového. Doplnění 2 ks radarových měřičů ve směru od Starého Města a Nedakonic.

Přidání nových prvků na dětském hřišti nad zahrádkářským sklípkem.

Rekonstrukce kanalizace, 
stoka A1G7
V měsíci srpnu započnou práce na 
rekonstrukci kanalizační stoky A1G7 –
ulice Za Hospodou. Termín dokončení 
rekonstrukce je naplánován na polovinu 
měsíce října tohoto roku. 

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v dél- 
ce 140 m, investorem jsou Slovácké vo-
dárny a kanalizace a.s.
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Šití roušek
Všichni, kdo mohli, šili během karantény roušky pro sebe, známé, pro zdra-
votníky či jiné občany. Na konci března jsme předali Nemocnici Uherské 
Hradiště 80 ks bavlněných roušek, které ušili naši občané ze Zlechova.

Obnova třešňové aleje u cesty na Buchlovice.

Obnova křížku sv. Josefa.Prodloužení chodníku u rybníka.
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Kompostéry
V průběhu měsíce května bylo našim ob- 
čanům rozdáno 130 ks kompostérů. Tyto 
kompostéry byly pořízeny z projektu „Kom-
postování v obcích východní Moravy III“  
v celkové výši 487 630,- Kč, dále byl v rámci pro-
jektu pořízen štěpkovač ve výši 375 100,- Kč.  
Celková částka projektu na náš podíl z pro-
jektu činila 137 758,50 Kč. 

Kompostéry obec zapůjčuje zdarma, vypůj-
čitel se zavazuje je po dobu 5 let udržovat 
v takovém technickém stavu, aby byla za- 
chována jejich funkčnost. Po uplynutí té-
to doby se stává kompostér majetkem 
vypůjčitele.

Péče o zahradu s sebou během roku přináší 
množství zeleného zahradního odpadu. 
Často se stává, že ho obyvatelé vyhazují do 
popelnice, jiní ho spalují a znepříjemňují 
tak život sousedům v okolí. Pokud nám 
záleží na přírodě a životním prostředí, je tu 
jednoduchý a ověřený způsob správného 
využití odpadu: přeměnit jej na kvalitní 
hnojivo! A tehdy je řeč o kompostování. 
Vyrobit kvalitní kompost během několika 
měsíců není nemožné. Důležité je, aby měli 
užitečné bakterie a půdní organismy pro 
svůj život vhodné podmínky.

Každý obyvatel České republiky vyprodukuje 
v průměru 300 kg komunálních odpadů. 
Tyto odpady v drtivé většině skončily na 
skládkách a ve spalovnách odpadů (až 
84 %). Jen malá část byla vybrána v rámci 
tříděného sběru a následně zrecyklována 
nebo zkompostována (pouze 16 %). Velké 
množství vyhazovaných odpadů působí 
škody na životním prostředí, ale také zby- 
tečně ekonomicky zatěžuje občany a místní 
samosprávy. Kolik odpadů vyprodukujeme, 
ale i to, jak budeme s odpadem dále 
nakládat, přitom může ovlivnit každý z nás. 
Můžeme tak učinit například zapojením 
se do separovaného sběru odpadů. Ještě 
účinnějším a jednodušším způsobem, jak 
můžeme snížit množství vyhazovaných 
odpadů až o polovinu, je domácí kompos-

tování. Biologický odpad, který je na to 
vhodný, totiž tvoří váhově největší část 
komunálního odpadu (45 až 60 %). Každý, 
kdo bydlí v rodinném domě nebo má za-
hradu, jej může jednoduše svépomocí 
zpracovat. Rostlinné zbytky z přípravy jí-
del, zbytky z pěstování různých plodin na 
zahradě nebo na poli, větve, listí, posečená 
tráva, hnůj z chovu hospodářských zvířat atd. 
– to vše můžeme využít kompostováním na 
výrobu kvalitního kompostu. Ten používáme 
při pěstování rostlin jako přírodní hnojivo, 
vracející do půdy výživné látky a organickou 
hmotu.

Co je to kompostování?
Kompostování je přírodní, člověkem řízený 
proces, při kterém dochází k rozkladu bio- 
logických odpadů za přístupu vzduchu. 
Působením mikroorganismů a půdních orga- 
nismů tak vzniká organické hnojivo – kom- 
post. Přeměna (rozkladný proces) biolo-
gických odpadů probíhá v kompostovišti 
stejným způsobem jako v půdě. Při kom-
postování se ji však snažíme technologicky 
ovládat s cílem získat co největší množství 
kvalitního hnojiva – kompostu – v co nej-
kratším možném čase.

Do kvalitního kompostu můžete přidat  
skoro všechny organické odpady ze dvora,  
zahrady i domácnosti. Ideální je co nejrůz-
norodější směs materiálů.

• Veškerý zahradní odpad, jako je tráva, 
listí, seno, sláma, plevel, piliny, dřevní 
štěpka, hlína, odřezky z vinné révy, 
vychladlý popel a uhlí ze dřeva. Pozor,  
s ořechovým listím raději opatrně.

• Kuchyňský odpad: káva, čajové sáčky, 
podrcené skořápky z vajec, bioodpad  
z kuchyně (slupky ze zeleniny a ovoce –  
i citrusové plody), papírové kapesníky, 
podrcené ořechové skořápky atd. Zbytky 
vařených jídel se doporučuje dávat jen  
v malých množstvích. Smíchejte je s vět-
ším množstvím suchého materiálu.

• Do kompostéru můžete dávat i trus 
býložravých zvířat. Pozor, psí a kočičí 
výkaly nesmí přijít do kompostu, 
znehodnotily by ho.

AŽ 37%

SE MŮŽE

ZKOMPOSTOVAT
BIOLOGICKÝ
ODPAD

PAPÍR

PLASTY

SKLO
TEXTIL
KOVY
STAVEBNÍ ODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD
SMĚSNÝ ODPAD

37%

16%

13%

7%

4%

3%

8%
1%

11%

Podíl složek v nádobě komunálního odpadu.

Vhodnost surovin ke kompostování

Vhodné Nevhodné

Biologický odpad z domácnosti Velké množství vařené stravy

Zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny Zbytky masa a výrobky z něj

Tráva, listí, seno, sláma, plevel Ryby a výrobky z nich

Hnůj, trus, kaly Mléko a mléčné výrobky

Siláž, výlisky z hroznů a ovoce Nerozložitelný materiál (sklo, plasty, kovy, textil)

Piliny, hobliny, dřevěná štěpka Piliny a zbytky z dřevotřísky

Káva, čaj, rozdrcené skořápky z vajec Barevně potištěný papír

Papírové ubrousky Uhynulá zvířata

Posklizňové zbytky z pěstování plodin Chemicky ošetřené zbytky (jídla)

Rozdrcené kukuřičné stonky

CESTA
K NULOVÉMU

ODPADU
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mové zastoupení by se mělo přibližovat k po- 
měru 1: 1.

Přístup vzduchu a vody
Užitečné bakterie a půdní organismy, 

které se starají o rozklad zeleného odpadu 
potřebují kromě živin i neustálý přísun 
vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud jim do-
kážete zajistit vyváženou kombinaci, začnou 
se množit rychlým tempem. I zde platí že, 
čím menší částice odpadu do kompostu 
dáte, tím spíše se zkompostují. Platí však 
také pravidlo, že čím jsou částice menší, tím 
je mezi nimi méně dutinek, kde se může 
udržet vzduch. Bez něj kompost pouze hnije 
a zapáchá. Proto je zapotřebí masu čas od 

INFORMACE PRO OBČANY

Naše tipy na ulehčení kompostování
Pokud máte na jedenkrát na- 
příklad hodně posečené trávy, 

listí nebo štěpky, můžete kompostování urych- 
lit urychlovačem kompostu, který tvoří směs  
mikrobiologických kultur a enzymů, ekolo-
gicky rozkládajících veškerý organický odpad 
rostlinného původu. Výrazně urychluje roz-
klad čerstvých kompostů a vysokých záhonů. 

TIP č.1 Pokud máte hodně nebarvených 
kartonových krabic, nastříhejte 

je nebo nařízněte do kompostu na malé kousky. 
Tvoří ideální hnědou složku kompostu (pokud 
například právě vysypete do kompostu hodně 
posečené trávy, která tvoří zelenou složku). 
Takové vyvážení a promíchání složek zajistí 
rychlejší a kvalitnější kompostování.

TIP č. 2 Je velmi praktické a pohodlné, 
pokud si v kuchyni zavedete ko- 

šík na bioodpad s kompostovatelnými sáčky.  
Když košík naplníte, jednoduše vyberete bio- 
odpad i se sáčkem a hodíte do vašeho zahrad-
ního kompostéru.

TIP č. 3

Zakládání a umístění kompostéru
Důležitá je co nejjemnější struktura mate-
riálu. Vydatně vám pomůže sekačka se sběr-
ným košem, která dokáže rozdrobit i spadané 
listí a také zahradní štěpkovač na odřezané 
větve ze stromů a keřů.

Při domácím kompostování neexistují téměř 
žádné legislativní omezení. Při zakládání 
kompostu doporučujeme zohlednit některé 
zásady a pravidla ověřené v praxi.

Kam umístit kompostér?
• Na váš pozemek nebo na pozemek,  

od kterého máte souhlas majitele.

• Kompostér by neměl být v blízkosti zdro-
je pitné vody ani v záplavovém území.

• Pro zlepšení přístupu mikroorganismů  
a půdních organismů ke kompostova-
nému materiálu je třeba zajistit přímý 
kontakt se zemí.

• Pro vaše pohodlí a efektivitu doporu-
čujeme, aby nebyl vzdálený od zdroje 
biologického odpadu a přístup k němu 
byl pohodlný i za deštivého počasí.

• Neměl by být vystaven celodennímu 
přímému slunci, lepší je polostín někde 

pod stromem nebo místo kde víte,  
že během dne slunce nedohlédne.

• Kolem kompostéru si nechte dostatečný 
prostor na možnost manipulace s ná-
řadím a následné vybírání kompostu.

Základní podmínky kompostování
Pravidlem úspěšného průběhu komposto-
vání je různorodá skladba materiálů, opti-
mální vlhkost a dostatek vzduchu. 

Velikost a skladba materiálů
Při těžších rozložitelných materiálech 

(uhlíkatých) jako jsou dřevo, tvrdší části ze-
leniny či stonky starších rostlin platí základní 
pravidlo, že čím jsou částice menší, tím rychleji 
se zkompostují. Ideální je využít zahradní dr- 
tič. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté) jako  
hnůj, posečená tráva, kuchyňský bioodpad 
jsou snadno rozložitelné, proto není třeba je 
zmenšovat. Dobrý rozklad zajistí vyvážené 
míchání materiálů. Platí, že dusíkaté materiály 
musíme směšovat s uhlíkatými a jejich obje-

1.
2.

času provzdušnit pomocí překopávače kom-
postu.

Správná vlhkost
Další podmínkou dobrého komposto-

vání je správná vlhkost. Nedostatek vlhkosti 
zpomaluje až zastavuje proces rozkladu, 
naopak nadměrná vlhkost způsobuje ne-
žádoucí hnilobný proces. Do uzavřeného 
kompostéru se bez vaší pomoci voda ne-
dostane, proto je důležité správnou vlhkost 
kontrolovat a v případě potřeby ji doplnit 
politím, případně snížit přidáním suchých 
materiálů. Správnou vlhkost lze zjistit pouze 
rukou. Pokud z materiálu vytlačíte pouze 
několik kapek, je vše v pořádku.

3.

Kdy je kompost zralý?
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavo-
hnědou barvu, drobnou hrudkovitou struk-
turu, nezapáchá, ale voní jako lesní půda.

O zralosti kompostu se můžete přesvědčit 
jednoduchým testem klíčivosti. Do nádobky 
s vlhkým prosetým kompostem vysejte 
semínka řeřichy seté, a pokud během týdne 
většina semen vyklíčí, můžete kompost 
použít v zahradě.

Chyby při kompostování
Někdy se nám při kompostování stane, že 
rozklad neprobíhá podle našich představ. 
Univerzální řešení: kompostovaný materiál 
překopeme, přehodíme. Každé prokopání 
nám provzdušňuje kompostovaný materiál, 
a tím i zvyšuje aktivitu mikroorganismů, 
teplotu a urychluje rozklad. Při překopávání 
bychom měli sledovat i zápach a vlhkost 
materiálu. Zároveň se dají provést i další 
potřebné korektury.

Vysoušení kompostovaného 
materiálu  

Během letních dnů nebo při kompostování 
za tepla, dochází ke zvýšení vypařování vody 
z kompostovaného materiálu. Při nízké vlh- 
kosti dochází k výraznému zpomalení, v něk- 
terých případech až téměř k zastavení 

Chyba 1

rozkladného procesu. Tomu můžete předejít 
pravidelnou kontrolou vlhkosti. Odpařování 
snížíme i umístěním kompostéru do stínu.  
Charakteristickým znakem pro suchý kom-
post je bělavý plísňový povlak a houbovitý  
zápach materiálu. Úprava je následující: 
za přidání tekutiny (rostlinného výluhu, 
vody) nebo čerstvých zelených materiálů 
(např. čerstvě posečené trávy) kompost 
promíchat. Snažíme se tím dosáhnout, aby 
celá směs kompostovaného materiálu byla 
rovnoměrně vlhká.

Promočení a zápach kom-
postovaného materiálu  

Promočený kompostovaný materiál se snad- 
no pozná podle nepříjemného zápachu. Ten-
to problém vzniká tehdy, když do kompostu 
dáme velké množství vlhkých dusíkatých 
materiálů (např. odpad ze zeleniny a ovoce, 

Chyba 2
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čerstvě posečená tráva) bez toho, abychom 
je smíchali se suchými strukturovanými ma-
teriály. To vede k absenci vzduchu v kom- 
postu, což způsobuje vznik hniloby a zápa-
chu. Úprava: kompost promíchat a přidat 
suché a savé materiály hrubší struktury 
(sláma, hobliny, posekané dřevo, kukuřičné 
stonky...). I čerstvý kompost nebo zemina 
dokáže vázat vlhkost a zápach. V případě, 
že bychom tento problém ignorovali, 
vznikne nám místo kvalitního kompostu jen 
nezdravá, mazlavá a zapáchající hmota. 

Nadměrný výskyt  
mušek

Při kompostování kuchyňských odpadů a vět- 
šího množství odpadů z ovoce se v kom- 

Chyba 3

postérech obvykle objeví tzv. vinné mušky.  
V teple a v bezvětří se cítí dobře a rozmnožují 
se velmi rychle. Úprava: kompostovaný ma- 
teriál je třeba posypat/zakrýt půdou, vyzrá-
lým kompostem, kamennou moučkou... 
Je dobré, pokud v nádobě vytvoříme prů- 
van (mušky nesnášejí průvan). Nové, čerstvé  
kuchyňské odpady vždy smíchejme se su- 
chými, uhlíkatými materiály a zahrabme je  
minimálně 10 cm pod povrch kompostova-
ného materiálu.

Nedostatečná teplota  
v kompostéru

K dosažení teploty 50 až 70 °C, která je ne- 
zbytná pro dostatečnou hygienizaci někte-
rých druhů materiálů, můžeme dospět 

pouze tehdy, když najednou kompostujeme 
minimálně 0,7 až 1 m³ čerstvého materiálu. 
Může se stát, že i při dostatku materiálu teplota 
nevystoupí na požadovanou hodnotu, nebo 
po počátečním nárůstu teplota rychle klesne. 
Úprava: kompostovaný materiál musíme 
překopat (provzdušnění), zkontrolovat vlh-
kost, popřípadě přidat dusíkaté materiály 
(např. čerstvě posečenou trávu, kuchyňský 
bioodpad, hnůj, ...). Další možností je přidat 
očkovací kompost, kvalitní zahradní zeminu, 
rostlinný výluh nebo mikrobiologický startér, 
tím se může zvýšit činnost bakterií a tím  
i teplota kompostovací kopy.

Zdroj: www.zemito.cz

Chyba 4

Reakce na názor p. Klučky a následnou od-
pověď p. místostarosty Tománka

Pane Tománku, nelze nereagovat na Vaši 
odpověď panu Klučkovi. Jediná Vaše pravdivá 
odpověď je, že ve finálním stavu je zastávka na 
obecním pozemku. Ale nepořádek zůstává na 
našem pozemku, to už nepíšete a zjevně Vás to 
ani nezajímá.

Projekt, který byl v době výstavby zastávky, 
zasahuje do našeho pozemku a dle stavebního 
zákona jsme měli být přímí účastníci územního 
řízení. Nikdo nás neoslovil ani nepozval. Kdo 
pochybil, zatím není známo. Při vytyčení ob-
rubníků jsme upozornili stavebníky a pana 
starostu obce, že je vytyčení v našem pozemku. 
Do této doby o této situaci nikdo nevěděl?  
Podle reakcí ani pan starosta. Po našem upo- 
zornění přijel geodet a vyměřil náš poze- 

Zajímá nás Váš názor
mek a děly se věci. Vytyčení obrubníku sprejem 
záhadně zmizelo před místním šetřením.  
O tvrzení, že celý postup byl v souladu  
s platnými zákony, se dá polemizovat. Šířka 
nájezdu a chodníků je podle původního 
projektu cca o 80 cm užší. Ptám se proč? Od-
povím, aby občané věděli pravdu. Aby se vyšlo 
z našeho pozemku. A za tím si stojím. Mám  
pro to důkazy.

K dostupnosti velkému počtu občanů si do-
volím napsat, že je mám spočítané. Těch 
starších je minimum, střední věková skupina 
jezdí vlastními auty a těm mladým to prospěje. 
Dostupnost do obchodu je daleko větší pro 
mnoho občanů a tam chodí mnohem častěji. 
Pro jeden spoj na Velehrad je třeba se podívat 
na některé zastávky po Uh. Hradišti, kde 
jsou umístěny např. v jízdním pruhu. Tam je 
cestujících mnohonásobně víc.

Občana, který hájí právo vlastníka, Vy, jako 
pan místostarosta obce, nazvete populista. 
Myslím si, že k Vaší osobě již není co dodat. 
Nebýt Vašich vyjádření v první fázi jednání, 
toto dopisování bylo zcela zbytečné. Dle mé- 
ho názoru zvažte morální a politickou odpo-
vědnost.

Jaroslav Churý, za poškozenou rodinu

Vzhledem k velkému rozsahu příspěvků na 
toto téma naleznete všechny ostatní reakce  
na webových stránkách obce:  
www.obeczlechov.cz/reakce-na-dotazy

Fotografické střípky z historie obce
Výzva občanům, aby věnovali historické fotografie obce, přináší své ovoce, ale mate- 
riálů není stále dost. Výsledkem našeho snažení jsou panely fotografií, které můžete 
zhlédnout v prostorách obecního úřadu.
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Mateřská škola
Druhá polovina letošního školního roku by-
la poznamenaná koronavirovou pandemií.  
V důsledku toho byla mateřská škola od  
16. 3. do 22. 5. uzavřena. 

Z plánovaných akcí jsme stihli pouze před-
stavení divadla Rolničky a představení kou- 
zelníka Baldýniho s jeho zvířátky. Bohužel 
se letos nekonaly každoroční velikonoční 
dílničky, výlet, vystoupení pro maminky, 
společné fotografování a nasmlouvaná di-
vadelní představení, která mají děti tak rády.  
V jarních měsících jsme ještě s dětmi vysadili 
cibuloviny a květiny do nových záhonků. 
Zápis do mateřské a základní školy proběhl 
nekontaktním způsobem, tj. emailem a poš-
tou. 

Do mateřské školy se přihlásilo 10 nových 
dětí. Všechny děti byly přijaty a třídy tak 
budou naplněny. Do základní školy odchází 
13 dětí. 

Provoz obnovila mateřská škola 25. května. 
Na rozdíl od základní školy se tu děti mohly 
pohybovat po celou dobu bez roušek. 

Akce, na kterou čekají všichni předškoláci, 
tj. pasování na školáky, proběhla na konci 
června v základní škole.  V letošním školním 
roce bohužel bez opékání špekáčků. Tak 
snad si to vynahradíme příští rok! 

Všechny děti a zaměstnanci MŠ přejí všem  
občanům Zlechova pohodové prázdniny, 
hodně sluníčka a pěkných chvil v rodin- 
ném kruhu. 

A v září se těšíme na shledanou!

Základní škola

Kde jsou děti, tam se stále něco děje. A tak 
s příchodem dětí po vánočních prázdninách 
se učitelé s dětmi pustili do další práce. 
Blížilo se pololetí a to se finišuje. Je to období 
opakování a prověřování učiva.  Všichni to 
naštěstí zvládli a mohli se pustit do přípravy 
plesu a karnevalu. Připravit lístky do tomboly 
chce nějaký čas, ale se šikovnými dětmi 
je to hračka. V mezičase stihly jednotlivé 
třídy realizovat preventivní programy. Ro- 
diče budoucích prvňáčků se koncem ledna 
setkali ve škole s učitelkami, které jim 
předaly informace k zápisu dětí do 1. třídy.  
Ve škole proběhla recitační soutěž, do které  
se zapojily všechny třídy. Vítězové jednot-
livých kategorií postoupili do okrskového 
kola ve Starém Městě. A byl tu únor.

V pondělí 3. února si školáci zajeli do 
Slováckého divadla na pohádku Malá Mína 
zmlsaná. Na 8. února připravilo rodičovské 
sdružení Školní ples. Důvodem přesunutí 
termínu z obvyklého času v lednu byla nová 
hudební skupina IMPULZ, která na plesu 
hrála. Hudebníci měli volný pouze únorový 
termín. Ples zahájil v půl deváté večer za 
rodiče pan Lubomír Bureš a představil první 
vystupující – děvčata z kroužku aerobiku.  

Život pod střechou základní 
školy

Děvčata jsou většinou začátečnice a před- 
stavila se se skladbou Dobrá nálada. Po de- 
váté večer vystoupily s baletním vystou-
pením baletu žákyně ZUŠ Uherské Hradiště 
Veronika Říhová a Tereza Štanglová. Verunka 
je bývalou žákyní zlechovské školy, nyní 
studuje uherskohradišťské gymnázium. 
Terezka k nám přijela z Modré, je studentkou 
obchodní akademie v UH. Obě mladé dámy 
se věnují baletu více než 12 let. V podání 
děvčat návštěvníci sledovali moderní 

balet s názvem Zkuste to spolu. V průběhu 
večera ještě přítomné potěšila Gabriela 
Marková a Oliver Fusek. Jsou tanečníci 
standardních a latinskoamerických tanců, 
tančí v tanečním klubu Rokaso. Představili 
se s latinskoamerickými tanci. Kromě těchto 
kulturních vsuvek tu bylo spoustu tance  
a zábavy. Mnozí z účastníků se vraceli domů  
s výhrou v tombole, kde se tentokrát sešlo 
asi 300 cen. Hlavní výhra – divočák, putoval 
do Polešovic.

Pohádkové postavy ožily na karnevalovém reji masek.
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Také letos připravili zaměstnanci základní 
školy pro veřejnost dětský Karneval. Probíhal 
v sobotu odpoledne 15. února v sálu Agro. 
Tentokrát jej pořadatelé nazvali Kočičí bál 
a v tomto duchu jej také zahájili. Vstupné 
bylo dobrovolné, k tanci i poslechu hrál DJ 
Simens. V sálu se sešlo plno krásných masek; 
nejmilejší byli ti nejmenší. Kromě soutěží  
a her si děti užily sladkostí, kouřových oblaků, 
konfet i tance pod oblaky. Při soutěžích dětí 
se také zapojili i rodiče. Všichni se příjemně 
pobavili, občerstvovali se v bufetu a šťastlivci 
vyhrávali v tombole, kde se díky sponzorům 
objevilo asi 350 cen. Z výtěžku karnevalu 
byl zaplacen pronájem ledové plochy pro 
bruslení zlechovských dětí. Začátkem března 
si děti užívaly jarní prázdniny. Během nich 
malíři obnovili omyvatelné nátěry ve třídách 
a vymalovali chodbu. Po návratu z prázdnin 
mladší žáky potěšilo brněnské divadlo 
Ranečkem pohádek. A pak se i do školy sna-
žil proniknout zlý drak Koroňák.

Škola a pandemie
Úterý 10. března 2020 byl běžný pracovní 
den, ale pro učitele a školáky byl přesto 
neopakovatelný. V průběhu vyučování se 
učitelé a posléze i děti dozvěděli zásadní 
informaci. Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPAT-
ŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo 
s účinností ode dne 11. března 2020 osobní 
přítomnost žáků a studentů na vzdělávání. 
Žáci měli mít nařízeno samostudium dle 
pokynů vydaných vyučujícími. Bylo to 
jako rána z čistého nebe. Nikdo s něčím 
takovým nepočítal. Učitelé začali rychle 
jednat. Přerušili výuku posledních hodin 
a udělovali žákům improvizovaně pokyny. 
Ten zásadní zněl: Oznamujeme tímto 
rodičům uzavření Základní školy Zlechov 
od 11. března 2020 až do odvolání.  Nikoho 
tehdy nenapadlo, že dálkovým způsobem 
se budou žáci vzdělávat 11 týdnů. Učitelé 
se museli během několika dní rozhodnout, 
jak budou žáky na dálku vzdělávat.  MŠ se 
uzavřela od 16. března. Výuka žáků základní 

školy probíhala v domácím režimu. Děti 
se učily prostřednictvím pokynů, které 
jim učitelé předávali dálkovým způsobem 
a zveřejňovali na webových stránkách 
školy. Všichni učitelů se snažili, jak nejlépe 
uměli, aby dětem zprostředkovali učební 
látku. Také rodiče se snažili ze všech sil. 
U mladších žáků se zapojili do výuky dětí 
především jejich rodiče. Patří jim pochvala, 
zvládli to bravurně. Výuka ve čtvrté třídě 
probíhala prostřednictvím videohovorů 
pomocí aplikace ZOOM. S dětmi jsme se 
učili, bavili, ale i cvičili. Atmosféru vám určitě 
přiblíží přiložené fotografie. Paní učitelka 
se s žáky 4. třídy spojovala prostřednictvím 
SKYPE. Bohužel, při připojení více žáků 
najednou, spojení selhávalo. Ani rodiče to 
neměli snadné. Většina z nich chodila do 
zaměstnání a kromě domácích prací se 
ještě s dětmi učili. Všem rodičům tímto moc 
děkujeme za spolupráci, udělali s dětmi 
obrovský kus práce. Od pondělí 25. května 

Výroba smaltovaných šperků v kroužku keramiky.

Online výuka čtvrťáků.Ochranné štíty pro školu dodal bývalý žák Pavel Ševčík.
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mohli za zpřísněných hygienických opatření 
nastoupit do školy žáci prvního stupně 
základní školy, ale pouze formou školních 
skupin. Podobně fungovala i školní družina. 
Většina dětí do školy nastoupila, pouze  
6 žáků pokračovalo v domácím vzdělávání. 
Každá skupina měla ráno před budovou 
vyhrazené místo ke shromažďování, odkud  
je učitelé odváděli postupně tak, aby se 
jednotlivé skupiny nemísily. Ve skupině 
mohlo být maximálně 15 žáků. Také na vel-
kou přestávku a v čase obědů se jednotlivé 
skupiny nemohly potkávat. Školáci navíc 
museli sedět v lavicích po jednom. Pokud 
se žáci pohybovali po třídě, nasazovali si 
roušky. Roušky museli nosit jak ve spo-
lečných prostorách, tak i venku. Udržet 
vzájemné odstupy dětí podle vládního 
nařízení bylo téměř nerealizovatelné. Přes 
všechna opatření děti byly rády, že jsou zase 
spolu a mohou se učit se svými učiteli. Také 
učitelé byli rádi, že nemusí všechny děti 
učit dálkovým způsobem. Učitelé s žáky  
také vzpomínali, o co uzavřením školy při- 
šli. Nejvíce je mrzela neuskutečněná Noc 
s Andersenem, návštěva na policii a v kni- 
hovně, oslava Dne dětí, nebo tradiční orien-
tační závod. Děti se  také nemohli zúčastnit  
třídenního  pobytu na Vysočině a na severu 
Moravy. Po návratu dětí do školy se potvrdilo, 
že žáci, kteří pracovali dřív pečlivě, pracovali 
zodpovědně i v době karantény. Ti, kteří  
v karanténě polevili, to budou muset 
dohnat v příštím roce. Do konce školního 
roku učitelé s žáky ještě dotahují, co se 
se dá. Opakují, procvičují, snaží se učivo 
upevnit. Letošní focení tentokrát probíhalo 
v rouškách. A vysvědčení? Pro to si naštěstí 
mohou přijít i ty děti, které se vzdělávaly do 
konce školního roku doma. 

Teď už se všichni těší na prázdniny, Přejeme 
rodičům, aby si během letních měsíců 
odpočinuli, načerpali mnoho sil a energie  
a dětem, aby si užily báječné prázdniny.

zaměstnanci základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Prvňák Kája Výstup dělá pokus sopečné činnosti.

Radost prvňáčků z prvního vysvědčení.
Život dětí za koronaviru

Adélčina domácí škola. Lukášek tvořil perníčky. Rút doma tvořila z keramické hlíny s tatínkem.
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Ochutnávka z tvorby dětí

Jak chráníme přírodu
Chránit přírodu je velice důležité. Sama se vy- 
čistit úplně neumí. Tak jí musíme pomoct  
a posbírat ve svém okolí odpadky. Odpad 
pak třídíme na plasty, papír, sklo a železo. Pro 
životní prostředí jsou důležité rostliny. Proto  
je vhodné vysazovat nové stromy a obnovo-
vat lesy.

Eva Oslzlová, IV. třída 

Přírodu chráním tím, že třídím odpad a ne-
vyhazuju odpadky do přírody. Sadíme nové 
stromky, staráme se o zeleň a květiny. Na 
podzim sbíráme kaštany. V zimě je nosíme do 
jesliček lesní zvěři.

Terreza Krajčová, IV. třída

Chránit přírodu se dá tím, že nebudeme zne-
čišťovat vody, ničit živočichům hnízda, házet 
kolem sebe odpadky. Také bychom mohli 
omezit jízdu autem a raději jezdit na kole. 
Místo chemických postřiků bychom mohli 
použít přírodní hnojivo.

David Hrabec, IV. třída

Máme rádi maminku
Milá, milá maminko, udělám ti radost malinko. 
Za ty tvoje starosti, přeju ti hodně radosti.

Vratislav Pernička, IV. třída

Jak jsme prožili neplánované 
„prázdniny“
Budu vám vyprávět o mých coronavirusových 
„prázdninách“. 10. 3. 2020 vyhlásili, že nemá-
me jít do školy. Všichni jásali, že se nebudeme 
učit. Mysleli jsme si, že nebudeme mít žádné 
úkoly. Po dvou týdnech to bylo ještě super. Po 
měsíci jsme se už hrozně nudili a chtěli jsme už 
konečně z karantény. Po třech měsících jsme 
25. 5. 2020 šli do školy. Nebyly to moc dobré 
„prázdniny“. Ale víc jsem se stýkala s rodinou  
a taky jsem si odpočinula. Ale nemohla jsem  
se potkávat s kamarády.

Tereza Zajícová, IV. třída 

Dnes vám povím, jaké byly a jaké jsou moje 
dny v karanténě. Všechny dny jsou stejné. Ráno 
vstávám v 7:00. Posnídám a paní učitelka nám 
pošle úkoly. V 9:00 jsme mívali online výuku. 

Vždy nám paní učitelka vysvětlovala nové  
učivo. Ve 12:00 nám dala mamka oběd. 
Odpoledne mám čas na koníčky. Rád hraji 
fotbal a občas chodím na ryby. Chodit na 
ryby mě baví. Chodím se strýcem nebo s bra-
tránkem. Chytil jsem tři mírové kapry. Takové 
byly a jsou moje dny v karanténě.

Vojtěch Jakubík, IV. třída

Rozhodl jsem se vám říct, jak jsem prožil neza-
pomenutelné „prázdniny“. V úterý 10. 3. 2020 
to všechno začalo. Přišli jsme ze školy domů  
a mysleli jsme si, že nebudeme muset nic dělat 
a že budeme jen chodit ven. Ale tak to nebylo. 
Museli jsme dělat úkoly a nemohli jsme jít 
ani ven. Mělo to přece jenom nějaké výhody. 
Naučili jsme se samostudium. Ale stejně to 
nebylo nic moc. Bylo to nudné a zažít to znovu, 
to by mi už asi „hráblo“. Doufám, že už to nikdy 
nezažijeme.

Darek Šmíd, IV. třída

Moje milá maminko, já už nejsem miminko. 
Proto ti dávám tuto básničku, někdy ti zkusím 
složit písničku.

Kateřina Klofáčová, IV. třída

Přáníčka ke dvacetinám Noci s Andersenem
Milá Noci s Andersenem, my ti k dvacetinám 
přejem. Hodně štěstí, hodně zdraví a hodně 
veselých dětí. Ať je zabavíš, můžeš i malou 
myš. Potom můžeš výš. Zeptej se Niny, přejem 
veselé kulatiny. Vezmi si veselou kouličku na 
zábavy trošičku. Zatanči si písničku, pak si 
přečti knížečku a pak do hajan. Nech si přát 
veselý sen, to my ti přejem.

Gabriela Burešová, II. třída

Milá Noci s Andersenem, my ti k dvacetinám 
přejem. Hodně dětí jako smetí, velké i malé 
děti. Luštíme i jíme, dobře se bavíme. Hrady  
z písku stavíme  a pak se dobře vyspíme.

Matěj Kubík, II. třída 

Milá Noci s Andersenem, my ti k dvacetinám 
přejem. Ať je noc zábavná, děťátka poslušná.  
Knížečku si přečteme, potom hned usneme. 
Ať spacáky vezmete  a plyšáky nezapomenete. 
Za rok se zase sejdeme, spoustu zábavy si 
užijeme.

Richard Bureš, II. třída

Milá Noci s Andersenem, my ti přejem kama-
rády, oslava ať se vydaří, my se s děckama 
zasmějem, k dvacetinám popřejem. Veselí si 
uděláme a koláče spořádáme. Stezku odvahy  
si užijem, pak si ještě pohrajem.

Dorota Zbořilová, II. třída

Koně
Koni, koni, koníčci jsou mou láskou na 
vždycky. Rozumím zvířatům, mám je ráda, 
nechci jiného kamaráda. Vím, že je to šílené, 
ale miluju je!

Gabriela Burešová, II. třída

Adam Šafář

Adéla Kučerová

Adriana TrnčákováBerta Vávrová Tomáš Lekavý

Řádění koronaviru v obrázcích prvňáčků
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Anketa v 1. třídě
Co ti nejvíce vadilo při opatřeních proti 
Koronaviru?

Berta: „Že nemůžu jít do školy a za babičkou.“

Adrianka: „Že jsem nebyla ve škole, chyběla 
mi paní učitelka a kamarádi.“

Tomáš M.: „Neviděl jsem kamarády a ani 
školní Lego.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA / ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina

Nikolka: „Museli jsme být jen doma, nechodili 
jsme ven a ani za kamarády.“

Ondra: „Nemohl jsem jít za kamarádem, 
neviděl jsem školu, ani paní učitelku.“

Lukáš: „Chybělo mně hraní s kamarády  
a těšil jsem se do školy, že nebudeme mít  
tolik domácích úloh jako doma.“

Tomáš A.: „Už mě přestávalo bavit být jen 
pořád doma, nemohli jsme být ve škole  
a chtěl jsem jít za paní učitelkou.“

Kuba: „Nelíbilo se mi, jak pořád nosím roušku 
a ta desinfekce smrdí!“

S dětmi si povídala jejich paní učitelka  G. Marková

Po vánočních prázdninách, jsme se s radostí 
s dětmi zapojili do přípravy školního plesu 
a karnevalu. Připravili jsme losy do tomboly 
a dekoracemi a obrázky jsme přispěli k vý-
zdobě sálu. Z karnevalového výtěžku jsme 
zaplatili pronájem ledové plochy na zimním 
stadionu v Uherském Hradišti pro naše děti 
a rodiče. Akce se zdařila, rodiče i děti by si 
přáli, abychom se na ledové ploše znovu 
setkali. V únoru jsme se zúčastnili turnaje ve 
vybíjené. Organizátorem byla školní družina 
v Boršicích. Děti naši družinu reprezentovaly 
velmi dobře. Svým sportovním umem si vy- 
bojovaly 3. místo. Ve druhém oddělení školní 
družiny se uskutečnil výukový program 
Škola v pohybu. Že jsou děti z druhého od-
dělení šikovní kuchaři, se přesvědčila paní 
vychovatelka, když se všichni společně dali 
do smažení masopustních koblížků. Dařilo 
se nám i ve výtvarném umění. Výtvarnou 
soutěž organizovala Městská knihovna ve 
Starém Městě na téma „ Malovaný svět Boženy 
Němcové“. Šimon Pernička obdržel diplom za 
1. místo.  Pod vedením paní učitelky Markové si 
za 2. místo odnesla diplom Rút Nováková. 

V dalších měsících nás čekalo mnoho aktivit 
a vzdělávacích programů. V březnu měla ve 
školní družině proběhnout Muzikoterapie  
s lektorkou paní Veselou. Pravidelně jezdíme 
do Osvětiman na Přehlídku školních družin 
v Literárně dramatické činnosti. Na Dopravní 
soutěž se děti těšily do Polešovic. K nám do 
družiny byl před Velikonocemi pozván kovář 
s Velehradu, aby děti seznámil s kovářským 
řemeslem. Chlapci se těšili na fotbalový turnaj 
v Uherském Hradišti. Nebylo nám umožněno 
pořádat tradiční oblíbený turnaj ve florbalu.

Nemohli jsme zajistit setkávání rodičů s dětmi 
ve Smajlíkově, ani jet do kina. Všechny plá-
ny a radosti nám překazila 10. března 2020 
zpráva: ZÍTRA UŽ DO ŠKOLY NEJDETE. Kvůli 
koronaviru byl vyhlášen nouzový stav. Do 
školy a družiny jsme se vrátili až 25. května  
s rouškami na tváři a s přikázáním dodržovat 
odstupy a používat dezinfekci. I přes tato 
zvláštní nařízení jsme byli ŠŤASTNÍ, ŽE SE 
OPĚT VIDÍME A MŮŽEME SI SPOLU HRÁT!

Hezké léto občanům ze Zlechova přejí děti  
a vychovatelky ze školní družiny.

Bronz ve vybíjené pro školní družinu. Smažení masopustních koblížků se dětem zdařilo.

Šimon Pernička obdržel diplom za 1. místo ve výtvarné soutěži.

Z druhého místa se těšila Rút Nováková.
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Farnost
Ze života farnosti Zlechov
Tříkrálová sbírka
V neděli 5. 1. 2020 proběhla v naší obci tra-
diční Tříkrálová sbírka. Koledníci se setkali 
ráno v kostele na mši svaté, kde otec Chmelař 
posvětil křídu, kterou si pak koledníci brali 
na cestu. 

Vedoucí skupinek si pak děti rozdělili do 
skupinek, které se vypravily na obchůzku 
vesnice.

Směr na Tupesy
vedoucí: Mgr. Petr Haloda
králové: Monika Veselá, Magdalena 
Náplavová a Aneta Vojtěšková
vedoucí: MUDr. Pavla Polášková 
králové: Vít Černý, Antonín Černý  
a Adam Lesa 
Jamy a nová ulice od hospody
vedoucí: Erik Zbořil 
králové: Dorota Zbořilová, Dršková Lucie, 
Náplavová Jana a Náplava Jan
Řadovky
vedoucí: Jiřina Mahdalová
králové: Adéla Holásková, Ester Vávrová, 
Liliana Juříková a Berta Vávrová
Olší
vedoucí: Pavel Němeček
králové: Adam Abrahám, Vít Zdílna  
a Matouš Pospíchal
Olší
vedoucí: Miloš Zástava
králové: Tobiáš Vávra, Michal Bílek  
a Filip Kedroň
Střed obce
vedoucí: Stanislav Vávra
králové: David Hrabec, Vojtěch Jakubík  
a Vratislav Pernička
Školní ulice
vedoucí: Ing. Tomáš Zemanec
králové: Tereza Krajčová, Eliška Hladíková  
a Anna Hladíková
Zelničky
vedoucí: Jan Gottwald
králové: Kateřina Klofáčová, Eva Oslzlová  
a Tereza Zajícová
Chmatov a směr na Buchlovice
vedoucí: Jaroslav Staník st.
králové: Tereza Výstupová,  
Natálie Huszárová a Rút Nováková

Malá Terezie Gottwaldová šla letos na 
zkoušku s tatínkem a velmi se jí koledování 
zalíbilo. Nejúspěšnější skupinka byla z pra- 
vé strany v Olší, kde se podařilo vybrat 
7 733 Kč, na levé straně se oproti  tomu 
vybralo nejméně, a to 3 460 Kč. Celkem se 
podařilo vykoledovat 55 715 Kč. Po skonče-
ní obchůzky se skupinky tradičně setkaly 
na obecním úřadě, kde je čekalo teplé 
pohoštění. Hlavním organizátorem sbírky 
byl i letos Ing. Antonín Haloda. Všichni malí 
koledníci, vedoucí skupin, organizátoři si 

zaslouží poděkování a občané mohou mít 
dobrý pocit, že přispěli pro lidi v nouzi. 

Správa a údržba farnosti
Správce farnosti Mgr. P. Rudolf Chmelař 
měl oporu v kostelnících Františku Třískovi  
a Stanislavu Vávrovi, který se zapojoval také 
jako lektor.  O květinovou výzdobu kostela 
pečovaly Marie Andrýsková a Ludmila 
Zajícová. Ministrantské službě se věnovali 
Erik Zbořil, Marek Náplava, Pavel Němeček, 
Vít Sedlář, David Hrabec a Vít Černý. Ve 
farnosti jsou 3 varhaníci, kteří se střídají při 
hudebním doprovodu bohoslužeb. Hlavním 
varhaníkem je Mgr. Stanislav Haloda, učitel 
uherskohradišťské ZUŠky. Úspěšně mu 
sekunduje bratr Mgr. Petr Haloda, učitel 
uherskohradišťského gymnázia. Hrává také 
Mgr. Šárka Halodová. Ve farnosti působí také 
schola. O úklid kostela a okolí se stará několik 
žen. Údržbářské práce v kostele zajišťují 
především kostelníci. Elektrikářské opravy 
spolehlivě řeší pan Jiří Kočíř z Tupes. O věžní 
hodiny pečuje pan Antonín Martínek.

Farní rada pracovala v následujícím složení.  
Předseda: P. Rudolf Chmelař 
Členové: Ing. Antonín Haloda, Ivan Vojtěšek, 
Ludmila Zajícová, Mgr. Stanislav Haloda, 
František Tříska, Stanislav Vávra, Jiří Kočíř, 
Jan Gottwald, Jaroslav Vaďura a Mgr. Marie 
Polášková. 
Farní rada se setkala na jednání 30. ledna  
a 5. června. Projednala plán akcí farnosti  
a řešila otázku údržby a také oprav kostela. 

Události
Tříkrálová sbírka proběhla v neděli 5. 1. 2020.   
V pátek 31. ledna přijel na vizitaci farnosti 
děkan P. Josef Říha. V neděli 9. února se 
vyměnili otec děkana s otcem Rudolfem 
při mších svatých. Děkan neshledal žádné 
nedostatky ve farnosti. Přijal pozvání na 
oběd do rodiny ve farnosti a odjel spokojený.  
O víkendu 22. a 23. února proběhla v kostele 
sbírka Svatopetrský haléř. Popeleční středa 
vyšla na 26. února. V neděli 15. března při mši 

svaté byl pokřtěn Šimon 
Petr Vávra. Tehdy 
ještě nikdo netušil, 
že to bude na dlouho 
poslední mše svatá 
sloužená v kostele pro 
širokou veřejnost.  Život za nouzového stavu 
V březnu farnost poznamenala pandemie 
koronaviru COVID-19. V návaznosti na nou- 
zový stav omezila vláda od čtvrtku 12. března 
od 14.00 hodin až do odvolání všechny 
bohoslužby, duchovní obnovy, modlitební 
setkání a jiná shromáždění. Plánovaná 
duchovní obnova s otcem Pleskačem, která 
se měla uskutečnit 21. března, byla zrušena. 
Vyhlášení nouzového stavu přineslo nejprve 
omezení bohoslužeb na počet 100 osob, 
později na 30 osob. Nakonec na základě 
nařízení vlády ČR byly od 17. března slou-
ženy mše svaté bez přítomnosti věřících. 
Kostel ve Zlechově zůstal pro veřejnost 
uzavřen. Otec Chmelař musel slavit mše 
svaté bez účasti lidu. Sloužil je soukromě 
doma na zapsané úmysly. Po dobu trvání 
mimořádných opatření byl udělen dispens 
od osobní účasti na nedělní bohosluž- 
bě. Proto bylo možné slavit podle pokynů  
i domácí bohoslužbu pro rodiny. Věřící  
sledovali přenosy bohoslužeb prostřednic-
tvím internetu a dalších sdělovacích pro- 
středků, například Radio Proglas a Televize  
Noe. V té době už začaly fungovat webové 
stránky farnosti www.farnostzlechov.cz. Je- 
jich správy se ujala Mgr. Petra Zemancová. 
Na webových stránkách byly aktualizovány 
informace a opatření v souvislosti s vývo- 
jem pandemie. Nedělní mši svatou ze zle-
chovského kostela bylo možné od 22. března 
sledovat online na kanále YouTube, o čemž 
byli farníci informováni na stránkách farnosti 
a obecním rozhlasem. Přenos mší zajišťovali 
Mgr. Stanislav Haloda a Ing. Tomáš Zema-
nec. Ostatní mše svaté sloužil otec Rudolf 
soukromě na faře. Individuální svaté zpo- 
vědi na požádání byly zakázány. Bylo 
možné Ježíše Krista přijímat duchovně, 
tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spo- 
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jením se s ním v duchovní jednotě. Arci-
biskup Mons. Jan Graubner vyzval věřící, 
aby se spojovali každý večer ve 20.00 hodin 
modlitbou růžence s úmyslem na zastavení 
pandemie koronaviru a k ochraně rodin. 
Zpovídat se mohlo pouze ve zpovědnici  
s mřížkou, na níž byla průsvitná zábrana  
k zamezení šíření viru. Individuální možnost 
podání svatého přijímání byla umožněna  
v kostele ve Zlechově po mši svaté v neděli  
22. března individuálně s rouškou a s nále-
žitým odstupem. Tato mše svatá byla jako 
první na zkoušku přenášena prostřednictvím 
kanálu YouTube. Při polední modlitbě Anděl 
Páně papež František pozval věřící, aby se  
v pátek 27. března v 18.00 připojili přes mé-
dia ke společné modlitbě, poslechu Božího 
slova a adoraci, které bude papež předsedat 
na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. 
Adoraci Svatý otec zakončil eucharistickým 
požehnáním Urbi et Orbi, spojeným s pří-
ležitostí obdržet plnomocné odpustky Pro 
tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohli 
na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, 
metropolita moravský a předseda ČBK Jan  
Graubner speciální modlitbu. Od začátku 
zákazu veřejných bohoslužeb byl v platnosti 
dispens od účasti na nedělní mši svaté až 
ukončení nouzového stavu. Na květnou 
neděli byla sloužena mše svatá bez 
přítomnosti věřících, kteří ji mohli sledovat 
v přímém přenosu. V pondělí až středu 
6.–8. dubna od 10 do 17 hodin měli věřící 
možnost si vyzvednout požehnané Jívové 
ratolesti (kočičky) v předsíni  kostela ve 
Zlechově. Také slavení velikonočního tridua 
bylo možné sledovat v přímém přenosu na 
YouTube. Mše svaté byly stále slouženy bez 
účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Na 
Zelený čtvrtek bylo možné sledovat přímý 
přenos mše v 18.00 hodin, na Velký pátek se 
mše svatá neslaví, jen obřady na památku 
utrpení Páně (bohoslužba slova, přímluvy 
za celý svět, uctívání kříže, přijímání). Přenos 
začal v 18.00 hodin. Vigilie vzkříšení na Bílou 
sobotu začínala v 19.00 hodin a Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 9.00 hodin. 
Na Bílou sobotu byl kostel pro veřejnost 
otevřený k soukromé modlitbě od 9 do 
13 hodin. V tento den měli věřící možnost 
přistoupit ke svátosti smíření v době od  
9 do 10 hodin. Bylo přitom potřeba dodržet 
zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla 
(rouška, vzdálenost 2 metry). Od 10 do 
10.30 hodin P. Chmelař nabízel individuální 
možnost podání svatého přijímání. V neděli 
na Hod Boží velikonoční je zvykem žehnat 
pokrmy ke svátečnímu stolu. Toto požehnání 
mohl vykonat otec rodiny modlitbou uve-
denou na webu farnosti.
Přenosy bohoslužeb z kostela ve Zlechově 
byly poměrně sledované. Na Velký pátek 
10. dubna sledovalo přenos 138 lidí, na 
Bílou sobotu měl přenos 265 zhlédnutí  
a nedělní slavnost Zmrtvýchvstání zhlédlo 
180 věřících. Nedělní přenos 19. dubna měl 
76 zhlédnutí.  Poslední přenos nedělní mše 
svaté online se uskutečnil v poslední den 
nouzového stavu 17. května 2020. 
Od 24. dubna se bohoslužeb mohlo účastnit 
nejvýše 15 osob. Věřící se zpočátku báli a ra-
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ději sledovali přenosy online. Od 11. května 
bylo možné slavit mše svaté s počtem 100 
účastníků. Veřejné mše svaté se ve Zlechově 
začaly sloužit ve středu, v sobotu a v neděli. 
Sobotní mše svaté byly s nedělní platností. 
Sobotní a nedělní mše svaté museli věřící 
navštěvovat pokud možno tak, aby nebyl 
překročen počet 100 přítomných účastníků. 
Bohoslužby se slavily za zvýšených hy-
gienických podmínek. Vstup byl povolen 
pouze osobám, které mají zakrytý nos a ústa 
rouškou. Všichni si u vchodu před vstupem 
do kostela povinně desinfikovali ruce.  
V kostele museli všichni účastníci bohoslu-
žeb dodržovat minimální rozestupy dva 
metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny 
nebo jinak propojených osob). Všichni museli 
mít nepřetržitě roušku, vyjma okamžiku 
přijetí Eucharistie. Vynechávalo se žehnání 
se svěcenou vodou a pozdravení pokoje 
probíhá formou úklony. Svaté přijímání 
bylo podáváno pouze na ruku. Příležitost 
ke svátosti smíření měli věřící 20 minut 
před každou mší svatou, opět bylo třeba 
dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní 
pravidla. Bohoslužebný prostor se musel po 
bohoslužbě řádně vyvětrat a dezinfikovány 
musely být kontaktní plochy (kliky, lavice 
apod.). Byl omezen přístup věřících do 
dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní 
bohoslužebný prostor. Starší osoby a ne-
mocní, kteří nevydrží ze zdravotních důvodů 
se zakrytými dýchacími cestami, sledovali 
přenos bohoslužeb doma prostřednictvím 
televize NOE. Dispens od účasti na nedělní 
mši svaté zůstal v platnosti do 17. května 
2020. Mše svaté při dodržení stanovených 

hygienických podmínek se ve Zlechově 
konaly nejprve ve středu, v sobotu a v neděli. 
Slavnost seslání Ducha svatého věřící oslavili 
v neděli 31. května. Tímto dnem skončila 
velikonoční doba. V pondělí 1. června měla 
farnost adorační den. Během dne byla 
vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Od 
16 hodin mohli věřící přistoupit ke svátosti 
smíření. Adorační den zakončila mše 
svatá. Další možnost svátosti smíření měli 
věřící na první pátek v měsíci 5. června půl 
hodiny přede mší svatou. V neděli 7. června 
sloužil mši svatou P. Ondřej Talaš, který také 
uděloval novokněžské požehnání. Výuka 
náboženství nemůže do konce školního 
roku probíhat. Úplný konec omezení v kos-
telech se očekával 8. června. Po ukončení 
mimořádných opatření bude opět všem 
dána příležitost ke svátosti smíření i svatému 
přijímání.
Několik slov závěrem: Tento čas, který jsme  
prožívali a ještě prožíváme, chápu tak 
trochu jako zkoušku síly člověka a také 
jeho věrnosti. Jak jsme jistě sami zakoušeli, 
nebyla to doba lehká. Hledali jsme různé 
náhradní aktivity, aby nám to rychleji ubí-
halo. Často mnozí prožili krizi ve vztazích 
nebo samotu a odloučenost. U některých se 
posílila víra v Boha, v jehož rukou jsou osudy 
světa, ale mnozí ani v této složité a ohrožující 
době Boha nenašli. Myslel jsem a myslím na 
všechny, kteří mi byli svěřeni. Při každé mši 
na faře či v kostele, i v každé chvíli mé osobní 
modlitby.
Všem žehná duchovní správce Mgr. P. Rudolf 
Chmelař.

Plán akcí farnosti Zlechov
15. července      – pouť Hostýn
16. srpna      – pouť na Barborce
22. srpna      – poutníci na Velehrad
12. září      – pouť ke sv. J. Sarkanderu do Olomouce 

13. září      – pouť ve Břestku
19. září      – pouť Hluboké Mašůvky

             ocenění farníků

13. září      – pouť ve Břestku
17. a 18. října       – hody Zlechov
31. října      – dušičkový koncert ve Zlechově 
1. listopadu      – dušičková pobožnost na hřbitově ve Zlechově  
7. listopadu      – pouť děkanátu Uherské Hradiště ke Sv. Sarkanderu  
                                        v Olomouci   
14. listopadu        – žehnání Martinského vína   
27. listopadu       – setkání ekonomických a farních rad děkanátu 
                                       Uherské Hradiště   
5. prosince        – zapojení do rozsvěcení vánočního stromku   
6. prosince        – mikulášská nadílka v kostele   
20. prosince        – betlémské světlo   
(termín není znám)  – adventní / vánoční koncert Zlechov    
31. prosince        – silvestrovské půlnoční setkání u kostela  
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Informace z knihovny
Knihovna byla v letošním roce otevřena až 
do konce ledna bez omezení. V únoru byla na 
krátkou chvíli uzavřena a opět se pro čtenáře 
v omezeném provozu otevřela 19. února. 
Zájem čtenářů o knihy a časopisy byl v tento 
den nebývalý. Čtenáři si však služeb knihovny 
nemohli užívat dlouho. 12. března byla kni-
hovna podle nařízení vlády pro veřejnost 
uzavřena.

Mohlo se zdát, že se v knihovně v době uzav-
ření vůbec nic neděje…

V tomto období bylo obaleno více než 300 
knih. Některé starší tituly byly přeobaleny, 
nové knihy byly obalovány, aby po zno-
vuotevření knihovny byly připraveny na vy-
půjčení. Pro čtenáře byly v době nouzového 
stavu vybírány a nakoupeny nové knihy.

Po opětovném otevření knihovny mohli 
čtenáři využívat služeb předrezervace knih. 
Čtenář mohl poslat knihovnici seznam 
knih, které má zájem si vypůjčit. Tyto knihy 
mu knihovnice připravila k vyzvednutí. 
Doba pobytu v knihovně se tím zkrátila na 
minimum. Někteří čtenáři využili službu 
doručení knih až domů.

29. dubna byla knihovna podle nařízení 
vlády pro veřejnost otevřena za zvýšených 
hygienických podmínek. Zpočátku byly patr-

né obavy čtenářů z návštěvy knihovny. Nyní 
funguje půjčování knih již standardně.

Díky finanční podpoře obce v částce 22 000 Kč 
se můžete těšit na spoustu zajímavých knih:

Vlastimil Vondruška  
Duch znojemských katakomb
Radka Třeštíková 
Foukneš do pěny
Harrel Lindsay 
Šepot papíru a inkoustu
Frederik Backman  
Úzkosti a jejich lidé
Alena Jakoubková  
Zmizení perníkové princezny
Laura Madeleine  
Kde rostou divoké třešně
Albi kniha  
Zpívánky 2
Marika Pecháčková  
Kdo chytá v síti
Velká kniha zvuků v lese
Česko-anglické knihy:  
Alenka v říši divů  
České pohádky pro malé děti

Spolky
SK Zlechov
Příprava na jarní část sezóny začala 17. ledna 
s novou dvojicí trenérů. Trenéry prvního muž- 
stva se stali Jan Růžička a Hynek Vaněk. 
Stihli jsme odehrát i dvě přípravná utkání 
s Jankovicemi nerozhodně 1 : 1, a pak jsme 
porazili Traplice 6 : 3. Po omezeních v době 
koronaviru byla 8. 4. 2020 oficiálně zrušena 
celá jarní část sezóny. V době, kdy se nedal 
hrát fotbal, jsme toho využili a opravili hřiště, 
zasypávali se nerovnosti a podsévala se tráva, 
hlavně v obou vápnech. Na další brigádě se 
opravovaly a natíraly lavičky okolo hřiště 
a část laviček za brankou. V měsíci květnu 
proběhl po obci sběr železného šrotu. Znovu  
trénovat jsme začali 15. května a 23. května 
jsme odehráli první přípravný zápas v Osvě-
timanech, kde jsme prohráli vysoko 14 : 0. 
Následující víkend jsme přivítali na domácím 
hřišti Staré Město, kterému jsme podlehli 2 : 4, 
další víkend přijeli Buchlovice, se kterými 
jsme prohráli 0 : 5. Zatím poslední zápas jsme 
odehráli opět v domácím prostředí, přivítali 
jsme Nedakonice, které jsme porazili po zle-
pšeném výkonu 5 : 2.

Od začátku roku fungují nové webové strán-
ky www.skzlechov.cz a současně vznikl  
i facebookový profil. Zde najdete veškeré in-
formace o dění v klubu, dále si tam můžete 

přečíst rozhovory s bývalými i současnými 
hráči a další zajímavosti z historie klubu.

Fotbalová asociace České republiky ukončila 
ke dni 8. 4. 2020 soutěžní ročník 2019/20. 
Pořadí družstev k tomuto datu se stává ko-

nečným a dále bylo rozhodnuto, že žádné 
družstva nepostupují ani nesestupují.

Nový soutěžní ročník 2020/21 začne v polo-
vině srpna.

Trenéři Jan Růžička a Hynek Vaněk před prvním přípravným zápasem proti Jankovicím.
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1.A třída skupina B
Rk. Oddíl Záp V VP PP P Skóre Body
1. Osvětimany 13 11 1 0 1 62:12 35
2. Bojkovice 13 6 5 0 2 38:22 28
3. Nivnice 13 6 2 2 3 29:14 24
4. Kor yčany 13 6 1 3 3 29:28 23
5. Újezdec 13 6 0 4 3 33:24 22
6. Dolní Němčí 13 6 0 3 4 29:24 21
7. Nedachlebice 13 6 0 2 5 30:31 20
8. Fr yšták 13 5 2 1 5 24:25 20
9. Šumice 13 4 2 2 5 28:34 18

10. Kunovice 13 5 1 0 7 24:28 17
11. V. Otrokovice B 13 5 0 0 8 21:36 15
12. Zlechov 13 2 3 0 8 8:40 12
13. Hluk 13 2 1 1 9 17:28 9
14. Buchlovice 13 2 1 1 9 14:40 9

Konečné tabulky mužů a dorostu SK Zlechov:

SPOLKY

KS dorost skupina B
Rk. Oddíl Záp V VP PP P Skóre Body
1. Prakšice 13 11 0 2 2 82:18 35
2. Tlumačov 13 10 0 0 3 59:22 30
3. Napajedla 13 10 0 0 3 54:18 30
4. Zlechov 13 9 0 0 4 64:46 27
5. Boršice 13 8 0 0 5 48:31 24
6. Dolní Němčí 13 7 1 0 5 32:29 23
7. Nivnice 13 6 1 2 4 35:40 22
8. Staré Město B 13 6 1 0 6 47:31 20
9. Morkovice 13 5 2 0 6 39:40 19

10. Březnice 13 4 1 0 8 30:62 14
11. Kor yčany 13 3 0 1 9 22:40 10
12. Jarošov 13 2 0 1 10 20:72 7
13. Újezdec 13 2 0 0 11 17:57 6
14. Kněžpole 13 1 1 1 10 17:60 6

První přípravné utkání na domácím hřišti po karanténě, soupeřem byla Jiskra Staré Město. 

30. ročník koštu „Slováckého moku“
29. 2. 2020 proběhl v klubovně SK Zlechov 
jubilejní 30. ročník koštu „Slováckého moku“. 
K degustaci bylo přihlášeno 343 vzorků.

1. místo za vzorek Trnka + durancie 2018 si 
odnesl Miroslav Žajdlík ze Zlechova

2. místo za vzorek Durancie 2018 získal 
Myslivecký spolek Kostelany                                                                   

3. místo za vzorek Durancie 2019 získal Josef 
Chramcov ze Zlechova                                                                     

Dvě 1. místa si odnesl Miroslav Grebeň ze 
Zlechova za vzorky Oškeruše 2019  
a Mirabelka 2019

1. místo za vzorek Meruňka 2019 získal 
Ondřej Foltýn ze Zlechova                                                                                       

1. místo za vzorek Hruška 2018 získal 
Vladimír Rezek z Kunovic                                                                       

1. místo za vzorek Špendlík 2019 získal 
Radek Oslzla                                                                                            

1. místo za vzorek Kalvádos 2019 získal 
Jindřich Novosád z Otrokovic
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Rozhovor s hráči SK Zlechov
V době, kdy se nedal hrát fotbal, se v SK rozhodli, že budou dělat rozhovory s bývalými a i současnými hráči SK Zlechov.  
Rozhovory zprostředkovává Jiří Kočenda a jako prvního si vybral bývalého hráče Pavla Zajíce.                                                  

JK: Dnes jsem si sedl se svým dlouholetým 
kamarádem, sportovce tělem i duší, bývalým 
hráčem Jiskry Staré Město a místního SK 
Zlechov, ale hlavně s výborným člověkem 
Pavlem Zajícem. Ahoj Pavle. Začneme tedy 
asi klasickou otázkou, jak už to u sportovců 
bývá, kdy a kde jsi s fotbalem začal a kdo tě  
k němu přivedl?    

PZ: S fotbalem jsem začal ve Zlechově,  
v přípravce, asi v 8 letech.

JK: Nechtěl z tebe mít taťka spíš zápasníka  
v řeckořímském zápase, pokud vím tak se 
sám tomuto sportu věnoval?    

PZ: Nechtěl. Taťka v mládí provozoval 
kulturistiku na amatérské úrovni a já jsem do 
10 let dělal judo. Pak převládl fotbal.

JK: Za žáky a dorost jsi tedy nastupoval za 
Jiskru, která byla v té době považována za 
líheň talentů a byli tam jen vybraní hráči, 
byla to pro tebe dobrá zkušenost? A jak moc 
bylo náročné skloubit školu a dojíždění na 
tréninky? Vozili tě vaši na trénink jak je tomu 
dnes? Mě osobně dojímá, když vidím, jak 
si rodiče místního kluka, který to má přes 
kopec, dovezou a odvezou autem. 

PZ: Trochu tě poopravím. Za žáky a dokonce 
i část mladšího dorostu jsem hrál pořád ve 
Zlechově. Do Starého Města (tehdejší SYNOT) 
jsem odešel až v 15 letech. Byl to velký skok, 
protože jsem musel naskočit už do staršího 
dorostu, ale podařilo se mně dostat do 
základní sestavy. Zkušenost k nezaplacení. 
Škoda, že touto zkušeností nemůžou projít 
všichni mladí hráči.

 Dojíždění na tréninky nebyl žádný problém. 
Se školou jsem fotbal skloubit problém neměl. 
Fotbalem jsem žil a bylo to pro mě číslo 1.  
Na úkor fotbalu jsem trošku flákal i školu, ale 
ne moc. Na tréninky jsem dojížděl autobusem 
nebo na kole. Rodiče mě na trénink nevozili. 
Ze Zlechova to daleko není, tak to byla pěkná 
rozcvička před tréninkem. Dnešní doba je jiná, 
ten zápal, zodpovědný přístup a chuť  
do fotbalu není u nynější generace takový,  
jak jsem to vnímal tehdy já.

JK: Měl si ve Starém Městě nějakého 
oblíbeného trenéra a proč? 

PZ: První trenér, který mě vedl a zároveň mě  
v podstatě do Starého Města přivedl, byl Staňa 
Travenec. Ale obecně jsem s každým trenérem 
vycházel v pohodě.

JK: Vzpomněl by sis na nějakého spoluhráče  
z té doby, se kterým se ti fakt dobře hrálo?

PZ: Byli jsme skvělá parta na hřišti i mimo 
něj. Mně bylo v podstatě jedno, s kým jsem 
hrál. Tehdy byli mými spoluhráči např.: Kamil 
Březina, Laďa Pondělek, Tomáš Duchtík, Martin 
Mareček, Michal Kučík, Pavel Spišiak nebo 
Radek Machynka…. a další skvělí hráči.

JK: Já si tě pamatuji, vždy s číslem 7, měl si 
k tomu nějaký zvláštní důvod nebo na tebe 
prostě zbylo?

PZ: Nezbylo na mě. Řekl jsem si o něj. Tak nějak 
mám sedmičku rád. Říká se, že je to šťastné 
číslo. Jestli jsem ji nosil, už ve Starém Městě si 
nepamatuju.

JK: Měl jsi nějaký fotbalový vzor?

PZ: Neměl.

JK: Ve Staráku jsi hrál první dorosteneckou 
ligu, přemýšlel jsi o tom, že po jejím skončení 
přejdeš hrát za muže Starého Města a bylo 
ti to vůbec nabídnuto? Nebo jsi chtěl do 
Zlechova za každou cenu?

PZ: Tady to bylo trošku složitější. V době, kdy 
jsem hrál poslední sezonu za dorost, jsem se 
chystal zároveň na maturitu a dělal řidičský 
průkaz. Pamatuji si, že jsme ještě s Martinem 
Marečkem byli vybráni do I. mužstva, abychom 
s nimi trénovali. Tréninky byly dvoufázové 
4x týdně. Tak jsem to látal se školou, jak se to 
dalo. Tehdy jsem odmítl jet na soustředění do 
Nymburka (trénoval to Komňacký), že se chci 
věnovat škole (přijímačky na VŠ), možná jsem 
si tím zavřel dveře do velkého fotbalu,  
ale zpětně toho nelituju.

JK: Volba padla tedy na Zlechov, jak moc 
těžký pro tebe tento přechod byl? Z dorostu 
do mužů, z ligy do 1.B třídy. Já si vzpomínám, 
že se od tvého příchodu hodně čekalo, přijde 
Zajíc a všechny nás spasí.

PZ: Ano. Vrátil jsem se do Zlechova. Přestup  
z dorostu do mužů je náročnější. Chvilku mně 
to trvalo, ale brzy jsem se do toho dostal.

JK: Vzpomeneš si na svůj první zápas za 
Zlechov a jak to dopadlo?

PZ: To už si přesně nevzpomínám. Něco mi říká, 
že to byl zápas prvního kola poháru.

JK: Kdo byl tehdy šéfem kabiny?

PZ: Mám pocit, že Libor Rosůlek byl kapitán,  
ale byla tam spousta super kluků. Hynek 
Vaněk, Jara Kedra, kluci Machalovi, Zdeněk 
Sonntag, Robert Mazáč ... atd.

JK: Většina lidí si tě pamatuje jako řízného 
stopera, ale ne vždy jsi hrával na tomto 
postu, na které pozici tě fotbal nejvíce  bavil?

PZ: Stopera jsem začal hrát až ve Zlechově cca 
v 28 letech, protože jsme nikoho na tuto pozici 
neměli, bohužel. Od žáků jsem hrával středního 
záložníka nebo útočníka. Ve střední záloze 
jsem si to užíval nejvíc.

JK: Který svůj gól považuješ za nejkrásnější  
a můžeš nám ho přiblížit?

PZ: Pěkných gólů jsem dal hodně (aspoň si to 
myslím). Ale asi ten nejhezčí, byl proti Kněžpoli 
ve Zlechově a myslím, že si ho i ty pamatuješ. 

Prohrávali jsme po I. poločase 0 : 2. Nejprve 
jsem snížil na 2 : 1 a ke konci zápasu, po centru 
z pravé strany od Martina Kalmuse, na velkém 
vápně jsem se položil do centru tzv. nůžkami  
a balon zapadl do pravého koutu branky – 2 : 2. 
Tak i zápas skončil.

JK: Byl jsi považován za střelce, ale penalty  
ti nějak nešly, čím to?

PZ: Ono to tak úplně pravda není. Penalty jsem 
začal kopat až po odchodu Libora Rosůlka  
a to mně šlo bez problémů. S věkem se statistika 
zhoršovala, čím to bylo nevím. Možná si člověk 
více uvědomuje zodpovědnost za to, že musíte 
gól dát. Když je ti 20, je ti to fuk, prostě jdeš a dáš.

JK: S postupem času se z benjamínka stál 
kapitán, co pro tebe znamenala kapitánská 
páska?

PZ: Je to něco navíc. Já to bral jako 
odpovědnost za celý tým a za výsledky. Partie 
v týmu byla vždy výborná. Když se nedařilo, 
dělali jsme všechno proto, abychom se ještě 
více semkli a prostě ty výsledky urvali v náš 
prospěch.

JK: Vidíš nějaký rozdíl, jak fungovala kabina 
dřív a poté, když jsi s fotbalem končil?

PZ: Nemůžu mluvit za fungování kabiny nyní. 
Ale naše kabina fungovala vždycky dobře.

JK: Spočítáš kolik sezon jsi za Zlechov 
odehrál a vedl sis nějaké statistiky?

PZ: Do Zlechova jsem přišel asi v 19 letech. 
Mimo nějaké roční hostování v Dolním Němčí, 
jsem celou karieru odehrál v podstatě ve 
Zlechově. Vychází mně to na 16–17 sezón. 
Statistiky jsem si nikdy nevedl.

JK: Za tu dobu jsi jistě poznal spoustu 
spoluhráčů, jak by podle tebe vypadala 
ideální sestava, kdyby jsi mohl vybírat ze 
všech hráčů co Zlechovem prošli, troufneš  
si to poskládat?

PZ: To si opravdu netroufnu. Byla tady spousta 
dobrých hráčů.
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JK: Po aktivní kariéře, hádám, jsi se sportem 
neskončil, jakou sis našel náhradu?  
Já prozradím, že se potápíš, neboť jsem 
byl svědkem tvé akreditace, dodnes na to 
vzpomínám, byl to nezapomenutelný týden  
v Chorvatsku.

PZ: Ano. Potápění mě vždy zajímalo, a tak jsem 
se po konci fotbalové kariéry rozhodl,  
že si udělám potápěčský kurz. Jinak sportovat 
jsem nepřestal, ale už toho není tolik, jako když 
jsem hrál aktivně fotbal. Chodíme si pravidelně 
zahrát s partou florbal, někdy fotbálek a v zim- 
ním období chodím hrávat hokej. Hodně mě 

baví jezdit do Buchlovských hor (i mimo ně)  
na kole.

JK: A poslední dotaz, v lednu se po mnoha 
letech změnilo vedení klubu, jak tuto skuteč-
nost přijímáš ty a je něco, co by jsi chtěl 
poradit nebo popřát novému vedení a všem 
hráčům napříč kategoriemi?

PZ: Změnu jsem samozřejmě zaznamenal. To 
s sebou život přináší. Je to možnost vnést nový 
vítr do plachet pro celý klub. Pan Obdržálek 
udělal obrovský kus práce po celou dobu, co byl 
ve funkci, a za to mu patří velké poděkování. 

Přicházejí mladší a zajisté mají jiný pohled na 
fotbal a jinou představu o fungování klubu SK 
Zlechov. Klukům co se do toho pustili, přeju, 
ať jim ten entusiasmus vydrží co nejdéle, přeju 
jim hodně dobrých hráčů, hlavně odchovanců, 
kolem sebe dobré, pracovité a upřímné lidi  
a hlavně spoustu věrných fanoušků.

V rytmu života
Již tradičně jsme se závěrem 
roku rozhýbaly na Vánočním 
cvičení, které se těšilo velké 
účasti. Nechybělo zdravé po- 
hoštění a jistá výhra v tombo-
le, která každé z účastnic 
vykouzlila úsměv na tváři.

Slibně rozjetý nový rok narušila po dvou 
měsících pandemie a neočekávaná karanténa, 
která nám zavřela dveře do tělocvičny, takže 
pohybové aktivity byly na každé z nás. Kromě 
domácího cvičení jsme se věnovaly pečení  
a vzájemně si vyměňovaly recepty. To bohužel 
zanechalo na některých z nás následky v po-
době nějakého toho kila navíc, takže jsme 
vládní uvolnění a možnost se znovu scházet 
uvítaly s nadšením. Na oblíbené rohlíčky 
přikládáme recept. Od 13. 5. 2020 jsme opět 
mohly nastoupit na pravidelný cvičební 
režim.

Poslední květnový víkend jsme vyrazily na 
aktivně-relaxační pobyt do Bílých Karpat, 
do nadmořské výšky 650 m, na kopec zvaný 
Mikulčin Vrch. Prostředí střediska Kopánky, 
ve kterém jsme se ubytovaly, nám maximálně 
vyhovovalo. Bylo tu vše: venkovní bazén, 
umělé hřiště, příjemná obsluha, pěkné 
procházky po okolí… a navíc jsme ještě 
nemusely ani daleko od domova.

V pátek po příjezdu jsme si daly zahřívací 
cvičení na posílení celého těla a poté poseděly 
v útulné společenské místnosti. V sobotu 
nás čekal od rána nabitý program. Ještě 
před snídaní jsme stihly ranní cvičení a poté 
vyrazily na výlet. Našim turistickým cílem byl 
pískovcový lom Rasová s právě kvetoucími 
vzácnými druhy orchideí. Odpoledne jsme 
pokračovali cvičením bodyART, školou běhu 
a přednáškou arteterapie. V neděli nám už 
počasí moc nepřálo, i tak jsme ale začaly 
den ranní power jógou, abychom se domů 
nevrátily zničené, ale naopak nabité energií 
a s úsměvem na rtech :-). Naším posledním 
cílem byla návštěva muzea v Bystřici pod 
Lopeníkem. Dům č. p. 77 včetně stodoly, 
sloužící dnes jako obecní muzeum, bylo 
vyhlášeno Lidovou stavbou roku 2018.  Zde 
jsme se setkali s velmi příjemným průvodcem 
p. Liborem Velanem, který nám ochotně 
nabídl prostory na dvorku muzea k opékání 
špekáčků. Toho jsme rády využily a definitivně 

Vánoční cvičení.

Návštěva muzea v Bystřici pod Lopeníkem.
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tak zakončily náš víkendový pobyt. Sport  
a relax k sobě prostě patří, opět se sešla moc 
fajn parta akčních žen, která si měla co říct  
a už se těšíme na další společné aktivity.

Červen nám zpříjemnila návštěva Vinného 
sklepa Stojanov spojená s degustací a sa- 
mozřejmě již čtvrtý ročník Cvičení se špekáč-
kem na školním hřišti ZŠ Zlechov.

Plánované akce:

•  V červenci a srpnu se scházíme 1× týdně 
vždy ve středu v 19:00. Pokud by měl 
někdo zájem rády ho uvítáme mezi nás. 
Můžete se těšit nejen na power jógu, ale 
také bodystyling. 

•  Během léta se chystáme uspořádat 
alespoň 2 cyklovýlety, výstup na Lysou 
horu a každoročně se některé z nás 
účastní sportovních aktivit v rámci 
Slováckého léta.

Recept na rohlíčky

Vyzkoušejte recept na rohlíčky, které během 
karantény pekly členky spolku V rytmu života.

•  500 g hladké mouky

•  sůl cca 2 lžičky

•  cukr cca lžička do mléka

•  300 ml mléka

•  30 g sádla a 30 g oleje

•  jedno čerstvé nebo sušené droždí

V míse smícháme mouku s olejem a sádlem 
a přidáme sůl. Mléko ohřejeme s cukrem, na- 
drobíme do něj droždí, necháme vzejít a při- 

lijeme do mísy. Těsto zaděláváme v robotu  
cca 4 minuty. Pak mísu přikryjeme potra-
vinářskou fólií, uděláme pár dírek, ať tam 
může vzduch a dáme poblíž topení cca na 
45 minut. Na jeden rohlík si odvážíme asi  
60 g těsta, na housku ze tří pramenů (30 g na 
jeden pramen). Těsto vůbec nelepí a krásně se 
s ním pracuje. Ze 60g bochánku vyvalujeme 
trojúhelníky, které se postupně zavinou až 
vznikne rohlík. Na plech vyložený pečícím 
papírem skládáme rohlíky zhruba 10 cm ve-
dle sebe (ještě kynou). Pečeme ve vyhřáté 
troubě na 200° dozlatova, cca 10–13 min. Po  

upečení dáme vychladnout na mřížku. Z uve- 
deného množství těsta upečete 15–16 ks 
rohlíků. Jsou opravdu geniální a nezaberou 
moc času. Přejeme Vám dobrou chuť!

Kynologický klub Zlechov

Obnovení výcviku
•  Od 13. 5. 2020 byla zahájena školka pro 

štěňata (přihlášení do školky obdrží in-
formační email).

•  Od 17. 5. 2020 byl zahájen pravidelný  
nedělní výcvik pouze pro členy kynolo-
gického klubu KK Zlechov (bez rodinných 
příslušníků a za podmínek hygienických  
pravidel platných pro sportoviště. Kaž- 
dý si sebou přinese desinfekční a och-
ranné prostředky).

•  V současné době nepřijímáme nové čle-
ny klubu.

Pozor, krajská výstava NO byla zrušena 
bez náhrady.

Zkoušky
Nové termíny zkoušek předpokládáme v mě-
síci říjen / listopad 2020.

Kalendář akcí
Na stránky  www.kkzlechov.com byl přidán 
kalendář akcí (do patičky). Sledujte tento ka-
lendář a budete vědět co a kdy se na cvičáku 
děje.

Ranní jóga, posilovací cvičení, bodyART a mnoho dalších sportovních aktivit nechybělo  
na aktivně-relaxačním pobytu v Bílých Karpatech.

Tradiční štěpánský pochod s pohoštěním v areálu KK.
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Školní ples
Hlavní změnou tradičního školního plesu 
byla hudební skupina IMPULZ, se kterou se 
roztančil opravdu celý sál. V doprovodném 
programu hosty zaujaly svým vystoupením 
děvčata z kroužku aerobiku, s baletním 
vystoupením se pak předvedly žákyně ZUŠ 
Uherské Hradiště. Nechybělo ani očekávané 
vystoupení tanečníků standardních a latin-
skoamerických tanců klubu Rokaso. Ceny 
v tombole byly snad pro každého, sešlo se 
jich na 300. Hlavní výhrou byl divočák, který 
putoval do Polešovic.
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Ples hodové chasy
Postavy z muzikálu Pomáda či Chicago, čes-
ké klasiky jako Slunce seno…, ale i fantasy 
filmů Harry Potter a Pán prstenů aj. se sešly 

Košt slivovice
Poslední společenskou a kulturní akcí v ob- 
ci byl 29.2.2020 jubilejní 30. ročník koštu 
„Slováckého moku“, který proběhl v klubov-
ně SK Zlechov. K degustaci bylo přihlášeno 
343 vzorků.

na únorovém plese hodové chasy. Cenu za 
nejlepší masku večera, který se tentokrát nesl 
v duchu filmu, si odnesli Morticia a Gomez  
Addamsovi, z filmu Addamsova rodina.
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Jaro v naší obci



ČERVENEC 2020 /1
STRANA 29OSOBNOST

Bohumil Obdržálek
Dlouholetý předseda SK Zlechov, který čtyřicet 
let šéfoval zlechovskému fotbalu, letos skon-
čil a konečně si začal užívat zaslouženého 
důchodu. Všichni, kdo ho znají ví, že fotbal 
je jeho vášeň a zápasy vždy velmi emočně 
prožíval. Na zlechovském hřišti strávil celou 
svou fotbalovou kariéru, potkal nespočet lidí 
a za jeho působení ve vedení klubu došlo ke 
kompletní rekonstrukci areálu hřiště a kabin. 
Zastihli jsme ho po návratu z  nemocnice, kde 
byl na operaci ruky a společně zavzpomínali 
nejen na jeho léta strávená ve Zlechově.

Jaké byly tvé fotbalové začátky a na jakém 
postu jsi nejraději hrával?    

Začínal jsem ve Zlechově. Tehdy jsme s klu- 
kama měli svůj vlastní dorost, který jsme si 
sami i trénovali - Mira Kočenda, Mira Grebeň, 
Petr Slezák, Laďa Maňásek,Tománci tzv. stará 
garda. 

Nejraději jsem hrával jako útočník 
s nebožtíkem Fankem Lesovým. Ten zároveň 
zastával i pozici sportovního lékaře klubu.

Tvoji fotbalovou kariéru přibrzdilo ošklivé  
zranění nohy, asi nebude problém vzpome-
nout si, kde to bylo a jak se to semlelo  
a dokázal jsi se po zranění opět vrátit  
k fotbalu?    

To si bohužel pamatuju moc dobře. Stalo se to 
v Buchlovicích, po přihrávce jsem šel do útoku 
a protihráč mně skočil na nohu a přelomil ji.  
Po návratu jsem ještě asi rok nebo dva hrál,  
ale na radu doktorky jsem aktivní kariéru 
ukončil a začal se věnovat trénování.

Hodně dnes už dospělých mužů si dodnes 
vzpomíná, jak jsi je trénoval v žáčcích, jak 
museli nosit ukázat žákovské knížky a když 
se ti jejich výsledky nelíbily, poslal jsi je 
domů z tréninku učit se, nebo jsi je nevzal na 
nedělní  zápas. Vzpomínáš si na tu dobu a na 
některé hráče?  

Velice rád na tuto dobu vzpomínám. Tehdy 
mezi těmito malými kluky byli už dobří hráči. 
Psotka, Hapala, Lakosil, Bednařík. Myslel jsem 
to s nimi dobře a rodiče si taky nestěžovali.

Měl jsi nějaký trenérský kurz nebo jsi prostě 
využil svůj přirozený talent na fotbal?  

Mám trenérský kurz, licence B, který jsem dělal 
v Prostějově.

Trénoval jsi někdy i první mužstvo?  

Chvilku potom, co jsem trénoval žáčky. Tehdy 
v týmu působili hráči jako Hrabec, Dleštík, 
Pelka, Psotka, Kunovjánek. Dohromady jsem 
se trénování věnoval určitě více jak 10 let. Pak 
jsem přešel do výboru a později působil jako 
předseda klubu.

Zlechovskému fotbalu jsi věnoval hezkou 
řádku let, ať už jako hráč, trenér, funkcionář  
a v poslední řadě jako předseda klubu.  
Jak tvoje rodina nesla, že jsi pořád na hřišti  
a nejedná se jen o nedělní zápasy, ale i tré- 
ninky a zařizování kolem chodu klubu.  
To musely být hodiny a hodiny práce.  

Moje rodina, hlavně teda manželka, pro to 
měla pochopení. Bez toho by to ani dělat nešlo. 
Byl to můj koníček, stejně jako má někdo třeba 
rybaření, já jsem měl fotbal.

Za tu dlouhou řádku let se ve výboru a okolo 
fotbalu vystřídalo spoustu kolegů, hráčů  
a trenéru, kdo ti nejvíce přirostl k srdci a chtěl 
bys je tu vzpomenout?  

Dobře se mně hrávalo s doktorem F. Lesou, 
taky Jožkou Bartošíkem, Mirou Grebeněm, 
Jarou a Jurou Tománkovými. U trenérů je to 
těžko, vystřídalo se jich zhruba 30 a někteří ve 
Zlechově působili třeba jen rok, na všechny 
už si ani nevzpomenu, ale z těch, co v klubu 
strávili roky např. Mira Bednařík, Vojta 
Tomeček, Jirka Kraml.

Hodně jsem si vážil pomoci ostatních členů 
výboru, kterými byli např. Peťa Valenta, Květoš 
Lakosil nebo Mira Grebeň. Podpory obce 
a dobré spolupráce, jak s bývalým panem 
starostou Halodou, tak i se současným Ondrou 
Machalou. A v neposlední řadě nesmím 
zapomenout na kamarády J. Hrabca  
a Z. Psotku a na Dušana Hapalu, který nám 
vždy dodával výborné klobásky.

Které období kolem fotbalu ti dělalo největší 
radost, protože ne vždy Zlechov okupoval 
přední příčky? 

Největší radost jsem měl vždycky při postupu, 
nejprve do 1.B třídy a naposled do 1.A třídy. 
Rád vzpomínám i na družbu s obcí Mrlínek. 
Tyto tradiční turnaje trvaly více jak 15 let, takže 
zážitků je hodně.  Když se zrovna nedařilo, vážil 
jsem si zkušených hráčů, kteří Zlechovu přišli na 
pomoc. Doufám, že na nikoho nezapomenu. 
Byli mezi nimi J. Kowalík, P. Drobisz, J. Kuzma, 
Pelka ml., Kment.

Dá se skoro neomylně říct, že fotbal je tvůj 
život, měl jsi tedy jako správný otec a srdcový 
fanoušek Zlechova v sobě hrdost, když tvůj 
nejmladší syn nastupoval za tvůj milovaný 
Zlechov?

No jistě, jako každý otec. A věřím, že někdy 
nastoupí i můj vnuk Vojta, který už teď běhá za 
balonem na zahradě.

Jak teď trávíš svůj volný čas?

Nejvíce času teď trávím na zahrádce, chodím se 
dívat na fotbal do Starého Města i do Zlechova, 
ale už je to jiné a tak moc to neprožívám.

A na závěr nám řekni, co bys popřál do 
budoucna SK Zlechov?

Přál bych si, aby nynější vedení pokračovalo 
v tom, co jsme my začali. Aby se např. dodělala 
plánovaná posilovna. Ale mým největším 
přáním vždycky bylo, věnovat se více mládeži, 
protože ta je budoucností zlechovského 
fotbalu. Umožnit starším klukům, aby si udělali 
trenérské kurzy, finančně je podpořit, aby 
mládež a muže  mohli trénovat místní.

Bohumil Obdržálek, rok 1968.

Bohumil Obdržálek jako nestranný pomezní.

Bohumil Obdržálek jako trenér mládeže  
v 90tých letech.

Oslavy  70 let od založení klubu SK Zlechov.
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Připomínka 75. výročí osvobození obce Zlechov
Letos v květnu uplynulo již 75 let od osvo- 
bození naší obce. Protože počet přímých 
pamětníků se neustále zmenšuje, zreka-
pitulovali jsme historické události konce 
třicátých a první poloviny čtyřicátých let 
minulého století se zaměřením na události, 
tak jak běžely, zde ve Zlechově.

Po mnichovském diktátu v září 1938 bylo 
násilně obsazeno německou armádou česko-
slovenské pohraničí. Po okupaci zbytku 
Československé republiky v březnu 1939 
byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. 
Řada našich občanů se nesmířila s okupací 
naší vlasti a tajně odcházela do ciziny. Zde 
tito lidé vstupovali do armád, které bojovaly 
proti fašistickému Německu. I z naší obce 
takto odešlo několik vlastenců. Cestu 
jim pomáhal realizovat zdejší obchodník 
pan Jaroslav Žák. Tak se dostali do Anglie 
následující zlechovští občané. Poručík 
československé armády Alois Gabriel, 
Rudolf Čagánek, Jaroslav Čagánek a později 
i tenkrát patnáctiletý Bohumil Patočka.  
Z nich se domů nevrátil velitel kapitán  
311. československé bombardovací perutě 
Alois Gabriel, který zahynul spolu s pěti 
členy posádky 15. 9. 1942 při bojovém letu 
nad Biskajským zálivem.

Občané Zlechova nesouhlasili s protektorát-
ní mocí a ta přistoupila k represím. V dubnu 
1941 byl z rozhodnutí protektorátních úřadů 
pensionován řídící učitel školy pan Josef Bilík, 
dále zaměstnanec železnic Josef Zámečník 
a poštovní zaměstnanec František Jurčík.  
V květnu přišlo nařízení o likvidaci Dělnické 
tělovýchovné jednoty a Orla. Po atentátu 
na říšského protektora Reinharda Heidricha 
byly popravovány stovky vlastenců, kteří  
atentát schvalovali nebo prováděli odbo-
jovou činnost. Z tohoto důvodu byl v Berlíně 
popraven zlechovský občan – legionář, plu- 
kovník a „in memoriam“ brigádní generál 
František Bilík. Atentátníci se hledali po ce- 
lém protektorátu. Ve Zlechově v tu dobu 
bylo zajištěno 24 Kočendů jako rukojmích. 
Důvodem byla skutečnost, že pan František 
Kočenda dal do čistírny v Uherském Hradišti 
balonový plášť. Ten se nápadně podobal 
plášti, který měl na sobě jeden z atentátníků. 
Výsadkáři, zradou jednoho z nich Karla 
Čurdy, byli vypátráni v pravoslavném kos-
tele svatého Cyrila a Metoděje v pražské 
Resslově ulici a když jim došlo střelivo, vzali 
si život. Mezi těmito výsadkáři byl i občan 
Kunovic Jan Hrubý.

V červenci 1942 byli pracovním úřadem 
v Uherském Hradišti odesláni na nucené 
práce do Německa mladí lidé ze Zlechova  
z ročníků 1921 a 1924. Z nich se domů ne-
vrátili Antonín Dias a Josef Juřena.

18. ledna 1943 bylo ze Zlechova deportová-
no 12 osob tj. 4 celé židovské rodiny. Z nich 
přežila a vrátila se po válce pouze paní Olga 
Hlůšková.

V souvislosti s poslechem zahraničního roz- 
hlasu přišli o život 3 naši spoluobčané. 
Martin Mařák – popraven 16. 3. 1943 v Osvě-
timi, Alois Šimon – popraven 11. 2. 1945 
v Buchenwaldu a Jan Žaluda zemřel dne  
13. 3. 1945 v Lagerhausenu.

S blížícím se koncem války v červnu 1944 
byl nad naší obcí přelet spojeneckých 
bombardovacích letadel. Byly to bombardé-
ry typu „Literátor“ a „B 17“ včetně stíhacího 
ochranného doprovodu letky 15. americké 
letecké armády s dislokací na osvobozeném 
území Itálie. Jeden z letounů byl zasažen 
v prostoru Vídně. V důsledku požáru na 
palubě letadla 8 členů posádky opustilo 
letoun pomocí padáků. Letadlo se zřítilo 
na pokraji lesa mezi Salaší a Velehradem  
a v troskách letadla zahynul jeho pilot. Je- 
den člen posádky hispánského původu 
přistál ve Zlechově v prostoru „Jezírka“. Se 
zraněným kolenem byl převezen na obecní 
úřad, kam si pro něj přijeli Němci.

Když vypuklo 29. 8. 1944 Slovenské národní 
povstání, odešel na Slovensko osmnáctiletý 
občan Zlechova František Habáň. Po porážce 
povstání přešel s partyzány na Moravu. 
Krátce se ukrýval doma, později přešel  
k 1. československé brigádě Jana Žižky. Padl 
v Bílové u Rajnochovic v Hostýnských vrších 
a je pohřben zde na místním hřbitově.

Dne 16. dubna 1945 byl bombardován cuk-
rovar ve Starém Městě, kde krátce pobýval 
štáb německých vojsk. Tady zahynul náš ob-
čan – zaměstnanec cukrovaru Alois Gabriel. 
Jeho pohřeb již probíhal ve frontové linii.

Osvobozování Uherskohradišťska probíhalo 
od 13. dubna do 2. května 1945. Ve Zlechově 
byla situována vojenská záloha německých 
vojsk. V sobotu 28. 4. 1945 kolem třinácté 
hodiny začaly dopadat první dělostřelecké 
granáty v prostorách potoka a Vrchních slínů. 
Početná německá posádka a tři obrněná 
vozidla bránila v postupu osvobozeneckých 
armád. Vozidla vyjížděla do proluk silnice 
Zlechov, Tupesy a kulometnou palbou za-

braňovala vstupu osvoboditelů od Boršic 
a Nedakonic. Urputný boj trval celou so- 
botu a neděli. V pondělí 30. 4. 1945 se boje  
vystupňovaly a první osvoboditelé se do-
stali do vesnice kolem 15. hodiny. O čtvrt 
hodiny později byl ustupující německou 
armádou uprostřed obce vyhozen silniční 
most. Německý voják, který toto provedl byl 
následně zastřelen postupujícím vojskem. 
Naši obec osvobodila vojska 4. rumunské 
armády, včleněná do vojsk rudé armády 
druhého ukrajinského frontu, jemuž velel 
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Bilíková Františka    89 let
Kořínková Anežka    88 let
Vávrová Františka    88 let
Tománková Jarmila    87 let
Dudová Zdeňka     87 let
Procházková Marie    86 let
Gajdošíková Marta    86 let
Janáková Věra     85 let
Orgoňová Božena    85 let
Novotná Marta     85 let
Vávrová Miroslava    84 let
Bednaříková Josefa    84 let
Čučová Františka     84 let

JUBILEA

Společenská kronika od 1. 1. do 30. 5. 2020

Vávra Šimon
Motlíková Emílie

NAROZENÍ ÚMRTÍ †

Trávníček Květoslav    84 let
Mareček František    84 let
Bartošík Miloslav     84 let
Ševčík Jaroslav     83 let
Žák Jiří      83 let
Ševčíková Božena    82 let
Vojtěšek Josef     82 let
Jiřičná Věra     82 let
Kutálková Marie     82 let
Kutálek Josef     82 let
Bartošíková Marie    82 let
Bartošík František    82 let
Trnčáková Vlasta     82 let

Jacková Marie  81 let
Náplavová Marie  81 let
Hubáček Josef     81 let
Bilíková Marie  81 let
Frýzová Marie  81 let
Stehlík Jaroslav  81 let
Timko Michal  81 let
Kužma Zdeněk  80 let
Kučíková Věra  80 let
Šantavá Marie  80 let
Gottwaldová Věra 80 let

 

12/2019
Dvouletý Miroslav
Zemancová Amálie
Hubová Vanessa

2020 12/2019
Deml Mojmír Tesařová Milada

Preclík Josef
Jež Aleš

2020
Marečková Ludmila
Fryšták Petr
Čožík Josef

Jelének Jáchym
Gottwald Jakub

maršál Malinovský. Při osvobozování Zle-
chova padlo 13 rumunských vojáků a ne-
určitý počet vojáků německých. Němci  
z neděle na pondělí odvezli raněné a padlé 
cestou kolem rybníka směrem k Velehradu. 
Z našich občanů při osvobozování obce 
Zlechov padli Antonín Velecký a Jan Loubal. 
Zranění byli František Vávra a Cyril Stašek. 
Bilance škod byla následující. Vážně bylo 
poškozeno 8 domů. Vyhořely 2 domy, pana 
Františka Tománka, pana Antonína Čevely  
a skladiště pana Otty Žáka. Lehce poškoze-
no bylo 72 domů. Celkové škody způsobené 
frontou se odhadovaly na půl milionu korun.

Po osvobození 30. dubna se večer sešel Re- 
voluční národní výbor složený ze zástupců 
všech politických složek v obci. Měl zajiš-
ťovat v obci pořádek. Provedlo se označení 
nevybuchlé munice a začalo se stavbou 
provizorního mostu přes zlechovský potok. 
Materiál na jeho stavbu byl přivezen z bu-
chlovských hor a most se podařilo opravit  
za 3 dny. Po osvobození celé vlasti asi v polo- 
vině května se do Zlechova vrátili naši za- 
hraniční vojáci v těchto vojenských hod-
nostech. Bohumil Patočka – rotný, Jaroslav 
Čagánek – podporučík, Rostislav Bébar – 
praporčík.

Položením věnce u památníku obětem  
II. světové války zastupitelstvo obce děkuje 
všem, kteří se přímo či nepřímo postavili 
fašismu a věnujeme jim naši vzpomínku.
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Zajímá nás Váš názor, napište nám...
Rádi přijmeme vaše připomínky k obsahu, nápady na články či tipy, jak zlechovský zpravodaj vylepšit. Uvítáme také jakékoliv příspěvky ke 
zveřejnění. Vše směřujte na redakční email zpravodaj@obeczlechov.cz nebo přineste osobně na OÚ ve Zlechově. Na obálku nebo do předmětu 
emailové zprávy napište > Zpravodaj − názor.
Zpravodaj Obce Zlechov. Vydává: Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540,  687 10; IČ: 00291609. Registrace: MK ČR E 22413. Periodický tisk územního 
samosprávního celku, periodicita 2–3 × ročně. Počet výtisků: 650 ks. Číslo 1/2020 vyšlo 10. 7. 2020. 
Redakční rada: Bc. Lada Vaňková, Markéta Lesová a Richard Klofáč, Ing. Ondřej Machala.
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky následujícího vydání zpravodaje tj. do 1. 12. 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.

Kalendář akcí
O plánovaných kulturních a společenských akcích Vás budeme, vzhledem k aktuální situaci, průběžně 
informovat.


