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

Úřední hodiny:

Pondělí a středa                 7:00 – 17:00
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Pátek                  7:00 – 12:00
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Starosta:      +420 572 597 340
Místostarosta:      +420 572 597 340
Úřadovna:      +420 572 597 339

E-mail / WWW:
Podatelna:   podatelna@obeczlechov.cz
Účetní:                  ucetni@obeczlechov.cz
Starosta:            starosta@obeczlechov.cz
WWW:                   www.obeczlechov.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

čas běží jako voda a my jsme se ocitli v po-
sledním měsíci tohoto roku. Roku, který 
byl díky viru Covid-19 jiný, než ty předešlé. 
Museli jsme se řídit vládními opatřeními, 
která zcela zastavila kulturní život v naší 
zemi, zavřela restaurace, služby a změnila 
výuku na školách na distanční. I přes tato 
opatření jsme vstoupili do adventu s nadějí 
lepších zítřků. Přál bych Vám všem, abyste 
se v tento sváteční čas dokázali oprostit od 
starostí všedních dnů, hodili za hlavu shon, 
stres a udělali si advent takový, jaký si jej 
přejete mít.

Stejně jako v jiných obcích a městech 
jsme díky vládním restrikcím byli nuceni 
zrušit všechny plánované kulturní události. 
Stavební a projekční práce se však nezastavily 
a byly dokončeny všechny akce, které byly 
naplánovány pro tento rok. Tou největší byla 
bezesporu výstavba cyklostezky Boršice –  
Zlechov. Na této stavbě zbývá dokončit  
v jarních měsících výsadbu zeleně, umístit 
mobiliář a umělecké prvky. Dalším projektem, 
který zasáhl každodenní život většiny  
z Vás, bylo zrealizování kabelizace nízkého 
napětí a veřejného osvětlení v ulici Kout  
a podél hlavní silnice na Tupesy. Na příští rok 
máme připraveno několik staveb i projektů,  
o kterých se dočtete více uvnitř zpravodaje. 
Zásadní změnou projde ulice Řadovky, kde 
bude kompletně zrekonstruována místní 
komunikace, chodníky, parkovací plochy  
a v plánu je i rekonstrukce veřejného osvět- 
lení s chráničkou pro optický kabel.  
V těchto dnech jsme také dostali informaci  

z Ministerstva zemědělství o finanční pod-
poře projektu „Odbahnění vodní plochy nad 
hřištěm“, díky které budeme moci v roce 2021  
tento projekt realizovat.

Milí Zlechovjané,

dovolte mi, abych Vám všem jménem svým,  
ale i jménem celého zastupitelstva obce,  
popřál pevné zdraví a klidné prožití nadchá-

zejících vánočních svátků s nadějí, aby se 
vrátily staré dobré časy a my se mohli opět 
setkávat a popovídat si.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Informace ze zastupitelstva

Přijatá usnesení
9. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 18. 8. 2020

Otevírací doba OÚ během svátků 
Vážení občané, 

z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Zlechov uzavřen ve dnech 
23. 12., 28. 12., 30. 12. a 31. 12. 2020. 

Dne 29. 12. 2020 bude otevřeno od 7:00 do 15:00 hodin.

V naléhavých případech prosím volejte starostu obce – tel. č.: 725 121 076. 

Z důvodu uzavření obecního úřadu je možné využít služeb CzechPOINT na 
pobočce České pošty v Uherském Hradišti.

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

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřilo
starostu k přípravě podkladů pro výběrové 
řízení a podání nabídek na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce hřiště  
v ZŠ Zlechov.“

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

Usnesení č. 181/2020 bylo schváleno

                                       

firmu INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 
Uherské Hradiště provedením výběrového 

řízení na projekt „Rekonstrukce hřiště v ZŠ 
Zlechov“.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 182/2020 bylo schváleno

                                       

starostu k přípravě podkladů pro výběrové 
řízení a podání nabídek na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Vybudování dětského 
hřiště se sadovými úpravami v obci 
Zlechov.“

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 184/2020 bylo schváleno

                                       

firmu INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 
Uherské Hradiště provedením výběrového 
řízení na projekt „Vybudování dětského 
hřiště se sadovými úpravami v obci 
Zlechov“.

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 185/2020 bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo

zařazení území obce Zlechov do území 
působnosti MAS Buchlov na programové 
období 2021–2027.

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

Usnesení č. 180/2020 bylo schváleno

                                       

plán financování obnovy vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví obce Zlechov 
zpracovaný v dubnu 2020 Ing. Zuzanou 
Kousalíkovou a Mgr. Miloslavem Cigošem.

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

Usnesení č. 187/2020 bylo schváleno

                                       

řád veřejného pohřebiště obce Zlechov. 

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

Usnesení č. 188/2020 bylo schváleno
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ceně 2 476 057 Kč bez DPH, 2 996 029 Kč  
s DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov pově- 
řuje starostu k podpisu výše uvedené 
smlouvy.

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

Usnesení č. 203/2020 bylo schváleno

                                        

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 
rozpočtové opatření č. 4/2020.

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

Usnesení č. 204/2020 bylo schváleno

                                        

INFORMACE PRO OBČANY

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu 
působnosti k projednávání přestupků mezi 
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov 
a městem Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 189/2020 bylo schváleno

                                       

poskytnutí finančního příspěvku na nákup 
dresů spolku V rytmu života z. s., Zlechov 
216, 687 10 Zlechov, IČ: 08773262 ve výši 
11 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní 
smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
                                                    (Ing. Valenta)

Usnesení č. 192/2020 bylo schváleno

                                       

poskytnutí finančního příspěvku na 
částečnou úhradu nákladů spojenou  

s výmalbou kostela sv. Anny ve Zlechově 
farnosti Zlechov, Zlechov 120, 687 10 
Zlechov ve výši 60 000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 / Proti: 1 / Zdržel se: 0 
                            (Ing. Tománek)

Usnesení č. 194/2020 bylo schváleno

                                       

rozpočtové opatření č.3/2020.

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

Usnesení č. 195/2020 bylo schváleno

                                       

provedení projektové dokumentace ve 
stupni pro územní rozhodnutí na akci 
Cyklostezka – Tupesy – Zlechov podél toku 
bezejmenného potoka propojující místní 
části U Smaltovny – Ke Hřbitovu.

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

Usnesení č. 196/2020 bylo schváleno

pořízení projektové dokumentace na akci 
„Parkovací stání v ulici Kout“.

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

Usnesení č. 197/2020 bylo schváleno

                                       

pořízení prověřovací situační studie 
cyklostezky „Buchlovice – Zlechov“.

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

Usnesení č. 198/2020 bylo schváleno

                                       

pořízení projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice III/ 
42821 a III/ 4222“.

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

Usnesení č. 199/2020 bylo schváleno

Přijatá usnesení
10. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 15. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo
průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
ZŠ Zlechov“ a uzavření smlouvy o dílo mezi 
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 a uchazečem s nejnižší nabíd- 
kovou cenou, firmou JM Demicarr s. r. o., 
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna,  
IČ: 634 89 163 v celkové ceně 849 247,00 Kč  
bez DPH, 1 027 588,87 Kč s DPH. Zastupitel-

stvo obce Zlechov pověřuje starostu  
k podpisu výše uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 202/2020 bylo schváleno 

                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Revitalizace veřejných ploch  
v obci Zlechov – Park u potoka“ a uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a ucha-
zečem s nejnižší nabídkovou cenou, firmou 
SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513,  
687 12 Bílovice, IČ: 255 13 141 v celkové  

Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2020
Základní běžný účet 2 896 336,61,- Kč

Pokladna   12 558,00,- Kč

Termínovaný účet 30 000 000,- Kč

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
Společnost Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště a. s. oznamuje:

•  cena vodného pro kalendářní rok 2021 činí od 1. ledna 43,56 Kč/m3 včetně DPH (sazba DPH 10 %), 

•  cena stočného pro kalendářní rok 2021 činí od 1. ledna 41,14 Kč/m3 včetně DPH (sazba DPH 10 %).
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Realizované projekty

Umístění zastávek před domem č. p. 19 a nákupním střediskem.

Oplocení zahrady v areálu mateřské školy.

Informační panel o historii obce Zlechov. Situační plánek hrobů na hřbitově.
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Cyklostezka Boršice – Zlechov

Pohled na cyklostezku z ptačí perspektivy.

Pohled na trasu cyklostezky v k. ú. Zlechov.

Voskový model doprovodného prvku.

Detail doprovodného prvku.

Opěrná zídka na začátku cyklostezky.

Nové cyklostezce už schází  
jenom vybudování odpočin-

kových přístřešků s mobiliářem  
a informační panely.
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Realizace veřejného osvětlení  
a chráničky optického kabelu

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ Zlechov

Rekonstrukce komunikace  
k čističce odpadních vod

Kříž z roku 1864.

Konzervace památek  
místního významu
V průběhu uplynulých měsíců byly opraveny další 
dvě památky v naší obci. Kříž z roku 1864 se nachází 
na křižovatce ve směru na obec Nedakonice u bývalé 
budovy Koloniálu. Kříž z roku 1910 se nachází nad obcí 
Zlechov ve směru na Buchlovice po levé straně silnice 
III/05018. 

Opravy soch se ujal kameník MgA. Tomáš Kopčil, DiS,  
který v průběhu oprav podnikl veškeré kroky k očiš- 
tění kamene, jeho ošetření, vyplnění prasklin a trhlin, 
domodelování a dotmelení chybějících či poškozených 
částí, barevnému sjednocení a závěrečnému ošetření 
proti vlhkosti. Opravy byly dokončeny v polovině září 
letošního roku a vyžádaly si  náklady ve výši 36 306,– Kč. Kříž z roku 1910.
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Plán akcí na rok 2021
Stavební práce
• Rekonstrukce ulice Řadovky – místní komunikace, chodníky, 

veřejné osvětlení a chránička optického kabelu

• Realizace Park u Terasářství
• Hřbitov III. etapa – chodník v areálu hřbitova, VO a rozvod 

vodovodu

• Prodloužení ulice Chmatov – místní komunikace a IS

• Dokončení cyklostezky Boršice – Zlechov
• Revitalizace rybníka – odbahnění a rekonstrukce 

• Oprava střechy na budově MŠ Zlechov

Projekční práce
• Rekonstrukce ulice Školní
• Rekonstrukce a výstavba nového chodníku ve směru na Tupesy
• Parkovací plochy v Koutě
• Rekonstrukce ulice Za Hospodou
• Studie víceúčelové budovy a studie bytů nad budovou OÚ
• Dokončení studie 2 lokalit pro výstavbu RD 
• Hřbitov IV. etapa – dokončení oplocení  

a rekonstrukce soc. zařízení u márnice

• Spolkový dům č. p. 96

Připojení k vysokorychlostnímu internetu
Jak bylo avizováno v předchozích číslech 
zpravodaje, společnost AVONET zvítězila ve 
výběrovém řízení a poskytuje v naší obci 
připojení k vysokorychlostnímu internetu 
a televizi. Pro poskytování svých služeb 
využívají chráničku HDPE, kterou mají 
jednotlivé nemovitosti vyústěny před svými 
domy (jedná se modré či zelené tenké 
trubičky). Možnost připojení mají zatím 
pouze ti vlastníci nemovitostí, kde probíhala 
rekonstrukce chodníku nebo výstavba 

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

veřejného osvětlení. Pokud mají zájem o vy-
užívání služeb i ti, kteří tuto mikrotrubičku 
nemají, stačí se obrátit s dotazem na starostu 
obce nebo přímo firmu AVONET, která Vám 
sdělí přibližný termín a možnosti napojení. 
Postupně dochází k připojování jednotlivých 
nemovitostí, jedná se zejména o průtah obcí 
od Starého Města na Buchlovice a nově také 
ulice v Koutě a část průtahu na obec Tupesy. 
K dnešnímu dni bylo zatím připojeno 36 
nemovitostí. Rád bych touto cestou požádal 

všechny, aby si mikrotrubičku přivedli do 
svých domů a nedošlo tak k znehodnocení 
mikrotrubičky povětrnostními vlivy (UV zá-
ření atd...).

Ověření dostupnosti služby je možné na we-
bu společnosti www.avonet.cz.

Objednání služby lze provést na webu nebo 
na tel. čísle: 575 575 777.

Připravované projekty
Cyklostezka Tupesy – Zlechov
V roce 2020 jsme začali připravovat projek-
tovou dokumentaci společné stezky pro chod- 
ce a cyklisty mezi obcemi Tupesy a Zlechov. 
Trasa stezky bude začínat v obci Zlechov a bu-
de navazovat na místní komunikaci vedoucí 
ke hřbitovu. Stezka bude dále pokračovat 

souběžně severním směrem s bezejmenným 
vodním tokem až na hranici katastrálního 
území. Zde se stezka napojuje na část stezky 
na jihovýchodním okraji k. ú. Tupesy. Od 
místa napojení pokračuje severním směrem 
až k místní komunikací u objektu Smaltovny, 
na kterou se napojuje. Součástí stezky bude 
osvětlení v celé trase až ke Smaltovně a sado-

vé úpravy podél celé trasy stezky. Celková 
délka stezky bude 573,87 m. V současné době 
máme zpracovanou dokumentaci pro územní 
řízení a v roce 2021 budeme hledat vhodný 
dotační titul k podání žádosti o dotaci, aby se 
mohla stezka v co nejkratší době realizovat.

Plánovaná trasa cyklostezky v k. ú. Zlechov.
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Workoutové hřiště
Workoutové hřiště je soustava hrazd, bradel, 
žebřin a dalších jednoduchých prvků slou-
žících ke cvičení zejména s vlastní vahou. 
Název je odvozen od anglického workout, 
což doslova znamená cvičení, a proto 
nejde o hřiště v pravém slova smyslu. 
Toto hřiště bychom rádi vybudovali  
u sportovního hřiště na Řadovkách. Realiza-
ce bude závislá na podpoře z Ministerstva 
pro místní rozvoj, kam v tomto roce podá-
váme žádost o dotaci.

Cyklostezka Buchlovice – Zlechov
V roce 2020 jsme společně s Městysem 
Buchlovice obnovili jednání a přípravy na vy-
budování cyklostezky Buchlovice – Zlechov. 
Po několika jednáních s dotyčnými orgány 

a obcemi vznikla konečná trasa cyklostezky. 
Nyní bude navazovat další stupeň projektové 
dokumentace a zejména jednání s vlastníky 
pozemků v k. ú. Zlechov o odkupu části po- 

zemků. Tímto bychom rádi požádali o spolu- 
práci všechny vlastníky, aby se tuto potřebnou 
cyklostezku podařilo zrealizovat.

Vizualizace workoutového 
hřiště

Odbahnění rybníku
V listopadu jsme podali na Ministerstvo ze-
mědělství žádost o poskytnutí dotace na 
rekonstrukci vodní plochy za fotbalovým 
hřištěm. Součástí rekonstrukce bude odstra-

nění nánosů v ploše, revitalizace zeleně  
a oprava vtokového objektu. Celkové pro- 
jekční náklady na stavbu činí 1 499 781,– Kč 
s DPH, příslib dotace činí 1 049 846,– Kč. 

Výběrové řízení a realizace by měla proběh-
nout v roce 2021.

Situační výkres odbahnění rybníku.

Plánovaná trasa cyklostezky v k. ú. Zlechov.
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Hřbitov III. etapa
Na rok 2021 máme připravenou projektovou 
dokumentaci, která navazuje na již realizo-
vané etapy. Součástí předposlední etapy 
je vybudování přístupové cesty v areálu 
hřbitova a její osvětlení. Součástí bude také 
vybudování nového rozvodu vody a doplně-
ní hřbitova novým mobiliářem. Projekční 
náklady na tuto akci jsou odhadovány na  
1 500 000,– Kč. Současně budeme připravovat 
poslední etapu a to je rekonstrukce zdi  
u skládky odpadu a sociálního zařízení.

Rekonstrukce knihovny  
a kanceláří OÚ
V těchto měsících se dokončují projekční prá-
ce a příprava žádosti o dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj na celkovou rekonstrukci 
místní knihovny, kanceláří OÚ a sociálního 
zařízení v budově obecního úřadu. V příštím 
roce bychom chtěli připravit také kompletní 
rekonstrukci zasedací místnosti OÚ. Projekč- 
ních prací se chopila paní Ing. Ivona Všeteč-
ková.

Vizualizace kanceláří OÚ .

Posilovna v kabinách SK Zlechov
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v roce 2021  
dovybaví fitness místnost v nově opra-
vených kabinách SK Zlechov, v současné 
době je místnost prázdná. Fitness místnost 
by měla sloužit pro sportovce i veřejnost 
k posílení svalové hmoty a redukci váhy. 
Místnost bude vybavena například závěsným 
systémem, speciální lavicí na rozvoj ham-
stringů, posilování zad, břicha a nohou  

a například Air Bikem. Součástí výbavy budou 
tzv. kettlebelly, které jsou v poslední době 
velmi populární. Lze s nimi totiž cvičit jak silo-
vý, tak i dynamický trénink. Pravidelné cvičení 
s kettlebellem napomáhá zlepšení koor- 
dinace celého těla. Součástí výbavy budou 
samozřejmě také činky jednoručky doplněné 
o další závaží.

Vizualizace knihovny.

Situační výkres rekonstrukce 
přístupového chodníku.
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Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Charita opět po roce vyšle do všech měst  
a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem při-
nesou radostnou zprávu o narození Ježíše 
Krista a požehnání do všech dní nového  
roku 2021. 

Zároveň s tím poběží virtuální kasička, 
do které můžete přispět v případě, že se 

rozhodnete sbírku podpořit jinak, než ob- 
vyklým způsobem. V obou případech je 
možné přispět do kasičky na pomoc lidem, 
kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo 
na provoz sociálních služeb Charity Uherské 
Hradiště, které těmto lidem nabízejí pomoc 
a podporu. 

O přesném termínu 
koledy ve Zlechově 
budete předem infor- 
mování pomocí roz-
hlasu a webových 
stránek.

Prodej kalendáře na rok 2021
Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář obce 
Zlechov na rok 2021 s historickými fotografiemi. 

Cena kalendáře je 50,– Kč.

Poplatky na rok 2021
Poplatek za svoz TDO

1 osoba:     500 Kč 
2 osoby:   1000 Kč 
3 osoby:   1500 Kč 

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

Poplatek za psy

1 pes:                    120 Kč 

každý další pes:       250 Kč

Poplatek za hrobové místo

1 hrobové místo:                    1200 Kč / 10 let
1 urnové místo:                       600 Kč / 10 let

• převodním příkazem na účet obce číslo 3121721/0100, variabilní symbol je číslo popisné
• nebo hotově na pokladně obecního úřadu 

Způsob úhrady místního poplatku

Výběr poplatků bude zahájen od 1. 2. 2021. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2021.

Provozní doba pokladny úřadu

Pondělí a středa: 7:00 – 17:00  

Úterý a čtvrtek:  7:00 – 15:00  

Pátek:   7:00 – 12:00  

Sobota a neděle:      zavřeno  

Zajímá nás Váš názor
Jak jsme avizovali v minulém čísle zpravodaje, tato rubrika byla z důvodu 
velkého rozsahu příspěvku přesunuta na web obce, kde najdete všechny 
zaslané dotazy v plném rozsahu a reakce k zaslaným dotazům.

Odkaz k rubrice Reakce na dotazy na webu OÚ Zlechov:  
https://www.obeczlechov.cz/reakce-na-dotazy/

V případě, že používáte mobilní zařízení – tablet 
nebo smartphone (neboli chytrý telefon), stačí 
prostřednictvím tohoto zařízení sejmout tzv. QR 
kód (je k dispozici vpravo vedle textu tohoto 
odstavce) a následně na displeji klepnout na 
zobrazený odkaz. Zpřístupní se vám přímo webová 
stránka obce s rubrikou Reakce na dotazy.
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Základní škola
I když se koronavir nevesele 
tváří, ve škole nám úsměv 
pod rouškou září
Po prázdninách děti nastoupily do školy. 
Žáky 1. třídy čekalo slavnostní přivítání v tě- 
locvičně. Žáci ostatních tříd se sešli pouze  
ve svých třídách s třídními učiteli. Začal 
další školní rok v této sestavě:

• 1. třída: 14 žáků, třídní učitelka  
Mgr. Marie Polášková

• 2. třída: 18 žáků, třídní učitelka  
Mgr.Gabriela Marková

• 3. třída: 11 žáků, třídní učitelka  
Mgr. Kateřina Vávrová

• 4. třída: 18 žáků, třídní učitel  
Mgr. Vít Čagánek

• 5. třída: 8 žáků, třídní učitelka  
Mgr. Šárka Hrabalová

Jako školnice pracovala Radka Hrubošová 
a obědy dovážela Jarmila Churá. Jako hos- 
podářka začala pracovat Bc. Jitka Madě- 
rová a funkci účetní zastávala Bc. Kateřina 
Pietroschová. Na škole začala od září pra-
covat psycholožka Mgr. Beáta Kroutilíková.

Žáci nemuseli mít roušky ve třídách, pou-
ze ve společných prostorách se museli 
pohybovat se zakrytými dýchacími cestami. 
Hned 7. září se ve škole objevila neobvyklá 
návštěva. Byla to kvočna s kuřátky. Pro 
některé děti to byl neobyčejný zážitek, 
protože si mohly kuře vzít do ruky. O den 
později 8. září se vydali školáci na cvičení  
v přírodě. Zamířili do Boršic na Haldu. Tady 
si děti prohlédly zvířata, seznámily se s je-
jich životem, potravou a někteří ušlí, jiní 
zregenerovaní se vraceli domů. Od 9. září 
pedagogové i žáci museli nosit roušky také 
ve třídách, protože začala platit povinnost 
nošení ochranných roušek ve všech vnitřních 
prostorách školy. Sundat je mohli pouze 
při jídle a pití. Od pátku 11. září začali žáci 
1.–3. třídy navštěvovat plaveckou výuku  
v Uherském Hradišti.

V pátek 18. září přivítala Dorotka Zbořilová 
jménem školy do života nové občánky 
obce. Pedagogové odpoledne absolvovali 
proškolení k výuce dálkovým způsobem.

Koncem září přijel pan Venský, aby zkontrolo-
val cvičební nářadí v tělocvičně i na zahradě, 
průlezky a venkovní hřiště. Paní psycholožka 
navštívila všechny třídy a pozorovala práci 
jednotlivých dětí. Brzy nato začala kontaktovat 
rodiče některých dětí, aby jim nabídla svou 
pomoc. Stihla 13. října uskutečnit gra-
fomotorickou instruktáž rodičů žáků první 
třídy a následující den jsme se dozvěděli, že 
od středy 14. října je škola pro žáky uzavřena  
a žáci přecházejí na distanční výuku.

Jak vypadala on-line výuka u nás v ZŠ 
Zlechov hodnotí paní učitelka Marková. Na 
jaře jsme ještě neměli tolik zkušeností s on-

line výukou, ale přesto jsme se snažili dětem 
zprostředkovat vědomosti a dovednosti  
a být s nimi v kontaktu. Na podzim jsme již 
plně využívali internet a byli jsme s dětmi ve 
spojení podle možností většinou každý den 
přes Google Meet. Velkým pomocníkem 
nám byly on-line učebnice, které bezplatně 
poskytlo vydavatelství Nová škola.U těch 
nejmladších tíha domácí výuky spočívala 
na rodičích. A tak sice nedobrovolně, ale 
zato zodpovědně převzali roli učitele  
a podle instrukcí s dětmi pracovali. Nutno 
říci, že toho při dalších povinnostech měli 
až nad hlavu. Zvládli to se ctí.

Ve 2. třídě byly také děti, které měly 
dopoledne rodiče v práci, byly doma jen se 
starším sourozencem, který měl taky výuku 
a dokázaly si už s připojením a úkoly poradit 
samy. Druháci také překvapili, že zvládli 
s přestávkou dva půlhodinové bloky, což 
paní učitelku příjemně překvapilo. Stihla 
"ťuknout" do všech hlavních předmětů, 
vysvětlila, co bylo potřeba, pomohla s úko-
ly, které si pak ještě dodělávaly samostatně 
nebo s rodiči. Poslechla si čtení, zazpívala 
si s dětmi při kytaře. Společně si prohlédli 
všechny domácí mazlíčky a okoukli, kdo 
má co nového. A ještě si pak děti mohly 
zahrát hry s paní vychovatelkou v naší 
"on-line družině". Úspěch měla hra Najdi 
v bytě věc na určité písmeno, Čáp ztratil 
čepičku, Slovní fotbal, nebo možnost si 
něco zajímavého vyrobit.

Starší děti od 3. do 5. třídy už většinou 
zvládly on-line výuku samostatně. Měly tři 
vyučovací hodiny. Navázaly na zkušenosti 
z jarního období výuky na dálku. Všem 
dětem bez rozdílu chyběl nejen kontakt se 
spolužáky, ale mnohdy také s vyučujícími.

On-line výuka je velmi náročná na pozornost, 
jak pro děti, tak pro pedagogy. „Než jsme 
to "rozjeli", stálo nás to pár bezesných nocí  
v obavách, jak to všechno zvládneme a jestli 
to bude fungovat. I když to určitě nenahradilo 
klasickou výuku, byli jsme rádi, že jsme se 
mohli s dětmi vidět aspoň takto a těšili jsme 

Distanční výuka v době koronaviru byla pro všechny náročná.
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se, až se ve škole zase setkáme. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem v naší škole, 
protože jsme si navzájem pomáhali toto 
náročné období zvládnout nejen technicky, 
ale hlavně povzbuzením, úsměvem, dobrou 
náladou a humorem,“ hodnotila období 
distanční výuky Mgr. Gabriela Marková.

Podzimní prázdniny ministerstvo školství 
prodloužilo o dva dny, tak si děti užívaly volna 
od 26. do 30. října. I když „užívaly“ asi není příliš 
vhodné slovo. Platil totiž nouzový stav a na 
veřejnosti se kromě rodin mohly setkávat jen  
2 osoby. Tak většinu času mohly děti trávit 
doma nebo na vycházce s rodiči.

Všichni uvítali rozvolnění mimořádných 
opatření a středu 18. listopadu, kdy mohly  
1. a 2. třída nastoupit opět do školy. Žáci třetí 
až páté třídy se učili distančně až do pondělí  
30. listopadu, kdy byl také jim umožněn návrat 
do školy. Oddechli si všichni, učitelé, žáci i ro-
diče. Žáci a zaměstnanci školy měli povinnost 
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Nadále byl zakázán zpěv a sportovní činnosti 
při vzdělávání. Ve třídách bylo přikázáno během 
vyučování i o přestávkách pravidelné větrání  
a ministerstvo školství doporučovalo během 
dne zařazovat do vyučování pobyt žáků venku.

Pobyt dětí ve škole musel být od příchodu až  
po odchod organizován tak, aby se žáci jednot-
livých tříd potkávali během dne co nejméně.

Ve středu 2. prosince některé děti sledovaly 
prostřednictvím Facebooku výchovný koncert 
s názvem Den hraček. Filharmonie Bohuslava 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Martinů připravila výchovně-vzdělávací kon-
cert on-line, aby alespoň tímto způsobem 
podpořila vzdělávání dětí v oblasti hudby. Pan 
dirigent Miloš Machek byl skvělý a zavedl děti 
do světa hudby prostřednictvím poutavého 
pohádkového příběhu.

V pátek navštívil školu Mikuláš v doprovodu 
čertů a anděla. Mikulášská družina byla úžasná. 
Mikuláš hodné děti pochválil, čerti zlobivým 
dětem pohrozili a anděl všechny obdaroval 
balíčkem sladkostí. Bylo to super.

Ve středu 9. prosince zpříjemnily dětem ad- 
ventní dobu předvánoční dílničky, které při- 
pravilo Slovácké muzeum Uherské Hradiště. 
Probíhaly za přísného dodržení hygienických 
opatření. Děti se seznámily s tradicí Vánoc, 
vyrobily si vánoční ozdoby a nazdobily perníky.

Pak se děti už plně věnovaly výuce, aby 
dohnaly, co se jim během distanční výuky 
nepodařilo probrat. Poslední den školy děti  
prožily v příjemné atmosféře besídek, které 
se letos mohly odehrávat jen v kolektivu 
jednotlivých tříd. Děti se vzájemně obdaro-
valy, nechyběla spousta her a zábavy u stro- 
mečku. Pak se už všichni těšili na vánoční 
prázdniny. Tak ať jsou šťastné a veselé pro 
všechny občany Zlechova a do nového roku 
přejeme hlavně pevné zdraví a pohodu.

To všem přejí zaměstnanci ZŠ Zlechov.

Slavnostní zahájení školního roku, výlety a akce pro děti během prvního pololetí.
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Zachycení prožitků z Mikuláše ve škole očima žáků 2. třídy

Adam Šafář

Adriana Trnčáková

Jakub Novotný

Rút Nováková

Jolana Vávrová

Tvorba třeťáků

Covid – 19

Přijeli jsme včera z hor,

světem se šíří nový mor.

Byli jsme pozitivní,

teď chceme být negativní.

Covid je teď nový člen,

chceme ho vyhnat ven.

Rouška už mě nudí,

ruce od desinfekce studí.

Šimon Pernička, 3. třída

Můj život s rouškou

Byla to nuda?
Nejdříve jsem se bál, že se nezvládnu připojit. Ale zvládl jsem to a pak mi to přišlo jako normální 
věc. Tak jsem se učil přes počítač. Ale ta karanténa měla jeden háček.
Nebyl jsem s kamarády. Nikdo si nemohl se mnou hrát. Nehráli jsme fotbal, nehráli jsme si  
s legem. Ale zase jsem si hrál se sestrou. Dostali jsme koloběžky, tak jsme chodili na procházky.  
Já mám skákací koloběžku, a tak jsem se učil na ní triky.
Pak jsem si postavil z polštářů vojáky a střílel jsem po nich z dětské pistole. Byla to zábava. Postavil 
jsem si ze židlí a zbylých polštářů základnu.
Učení bylo super. Jenom, když jsme se učili dlouho, tak nás z počítače bolela hlava.
Taky chodíme do kroužku klavíru, tam se taky učíme online. A je to trošku horší. Někdy se to 
sekne, pak třeba dojde baterie, někdy zase vypadne signál.
Ale až ta karanténa skončí, tak to bude jako dřív.

Richard Bureš, 3. třída

Pod rouškou tajemství

Ve stáji byla tma a všichni koně spali. Až najednou se probudilo jedno nové hříbě. Protože ze 
strachu začalo dupat, tak probudilo další kobylky a koně. Jedna z kobyl se podívala na hříbě 
a povídá: „Proč nespíš?“ Malá kobylka odpověděla: „Já se bojím, jsem tu přece nová.“ „Aha“ 
odpověděla kobyla.
„A proč nebo čeho se teda bojíš?“ Bojím se, že děti už nepřijdou. Kvůli tomu hloupému 
Krucaňutaru nebo jak tomu říkají. „Je to Koronavir.“ Ozval se jeden kůň z vedlejší stáje. „Když mně 
se to nelíbí,“ říká malá kobylka. „A už se pojďme vyspat, přece znáte přísloví – ráno moudřejší 
večera.“
Ráno lidé z farmy běhali. Jeden šel v roušce nakoupit. Druhý zase letěl nakrmit zvířata. A všichni 
koně a klisny se shodli, že je to otrava bez veselých dětí. Ale stejně se za několik měsíců děti 
vrátily. A koně byli šťastní, že je zase vidí.
                 Gabriela Burešová, 3. třída

Zavřená škola

Jak jsem trávila čas v období uzavření základních škol? Od pondělí do pátku jsem měla on-line výuku. Po vyučování jsem poobědvala a potom jsem si 
šla hrát. S bráškou jsem jezdila na kole, hráli jsme si na zahradě a sbírali jsme přírodniny. Když mi bylo zima, šla jsem domů. Doma jsem si z přírodnin 
vyráběla podzimníčky s pomocí tavné pistole. Dívala jsem se na televizi, kreslila jsem si a hrála jsem si s bráchou hry. Také jsem hrála s mamkou pexeso 
a s taťkou a Honzíkem na schovávanou. Někdy jsem pomáhala s vařením. Několikrát jsme také pekli. Maminka nám připravila těsto a my jsme ho sami 
vykrajovali. To nás moc bavilo.

Lucie Dršková, 3. třída
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Nadílka od čtvrťáků na téma online výuka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

David Vojtěšek

Patrik Kříž

Patrik Pernička

Nela Bartošíková

Adam Lesa

Karolína Mikulová
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Jak vnímali dobu pandemie páťáci
Nerozluční kamarádi

S mou rouškou jsem se seznámil již téměř před rokem.
Byli jsme nerozluční kamarádi a všude jsem si ji bral s sebou. Někdy dokázala být trochu protivná  
a otravná, ale vždy mě chránila. Až jednou se podívám a rouška nikde. Všude jsem ji hledal  
a volal na ni. Bylo mně po ní smutno. Přešlo léto a já na ni díky prázdninám pomalu zapomněl. Při 
přípravě do školy na konci prázdnin jsem ji náhodou našel. Od té doby ji zase stále beru s sebou 
vždy, když opustím dům.
I když v ní vypadám jako lupič, jsme prostě nerozlučná dvojka.

Darek Šmíd, 5. třída

On-line přátelství

Povyprávím vám o tom, jak jsme museli zůstat doma a s nikým se nevídat.
Hned, jak jsme přišli domů ze školy, začala nám karanténa. Museli jsme si vyzkoušet, jestli nám 
fungují mikrofony, kamery a další věci. Nemohli jsme nikam, jedině třeba na dvůr nebo se projet 
na kole v ulici. On-line výuka byla super, ale nebyli jsme s kamarády. A to jsme nemohli vydržet. 
Představte si to! Nevídat se s kamarádama, nikam nechodit, být celý den doma. To jsme přesně 
my zažili. Ano, bylo to hrozné! Ale museli jsme to nějak vydržet. Nakonec jsme došli zase do školy 
a znovu se normálně učili.
Snad se vám to líbilo. Jsem ráda, že jsem vám to mohla říct.

Tereza Zajícová, 5. třída

Život pod rouškou

Dnes vám budu vyprávět o tom, jak vypadá 
život pod rouškou. Doufám, že vás to bude 
bavit.
V ten den, kdy nastal nouzový stav, jsme hned 
přešli na on-line výuku. A počítali jsme dny, 
kdy už půjdem do školy. Nemohli jsme chodit 
ven. A kdybychom šli ven, tak bysme museli 
mít roušku. Pod rouškou se špatně dýchá. Ale 
musíme to dodržovat, abychom se nenakazili.
Tohle bylo moje vyprávění o koronavirové 
době.

Vojtěch Jakubík, 5. třída

Jak by to vypadalo...?

Představte si, jak by to vypadalo, kdyby roušky 
byly v pohádkách.
Třeba pohádka O Červené Karkulce. Kdyby vlk 
přišel k babičce, sundal by si roušku a babička 
by ho udala. Nebo pohádka O perníkové cha-
loupce. Jeníček a Mařenka by si nechali roušku 
doma a baba Jaga by je nechtěla.
No, to jsme rádi, že se roušky do pohádek 
nedostaly. Zatím.

Kateřina Klofáčová, 5. třída

Reklama na šampon Růstovlas

Šampon Růstovlas je nejlepší šampon v České republice. Má pět druhů vůní. Je velmi zdravý  
a výživný pro naše vlasy. Má velkou moc! Když ho použijete, tak do tří dnů vám vlasy narostou  
o dvacet centimetrů. Cena je velmi výhodná. 2+1 zdarma. Jeden kus pouhých 100 Kč. Zakupte si 
tento šampon, zbývá už jen 150 kusů!

David Hrabec, 5. třída

Dovolená v Praze

Řeknu vám, jak jsem prožila dovolenou v Praze.
Vyšla jsem ze školy a začaly moje prázdniny. Jeli jsme na dovolenou vlakem do Prahy. Cesta trvala 
čtyři a půl hodiny. Po příjezdu jsme šli k Pražskému hradu a pak na večeři. Další dny jsme chodili 
po památkách. Byli jsme se podívat na Karlův most, Vyšehrad, Staroměstský orloj a Petřín. Před 
odjezdem jsme si udělali výlet parníkem po Vltavě. Zpáteční cestu jsme jeli vlakem. Vlak měl dvě 
hodiny zpoždění, tak jsme museli čekat na vlakovém nádraží.
V Praze se mi moc líbilo. Už teď se těším na další výlet do Prahy.

Eva Oslzlová, 5. třída

Moje prázdniny na Šumavě

Budu vám vyprávět, jak jsem byla na Šumavě. Doufám, že se vám to bude líbit.
Byli jsme na Modravě. A byli jsme ubytovaní v restauraci, kde se natáčel seriál Modrava. Moc se 
nám tam líbilo. Měli jsme krásné počasí, chodili jsme po túrách. V lese jsme sbírali houby, borůvky 
a lesní jahody. Projížděli jsme městy Sušice, Srní a Kašperské Hory. Večer jsme hrávali stolní hry.  
V neděli po snídani jsme odjížděli domů.
Byla to krásná dovolená. Ještě jednou bychom se tam chtěli podívat.

Tereza Krajčová, 5. třída

Reklama na nekonečnou žvýkačku

Úplně nová nekonečná žvýkačka. Pozor, pozor 
 nyní už je jen 235 kusů. Nebudete zklamaní. 
Takže neváhejte naši žvýkačku koupit. Pospěš-
te si, máte málo času. Jestli to tak rychle půjde 
dál, tak to bude do pěti minut vykoupené. 
Však to stojí neuvěřitelných 50 Kč. Takže víte, 
co máte dělat. Koupit si žvýkačku v různých 
barvách a chutích!

Vratislav Pernička, 5. třída

Školní družina

Mikulášské tvoření ve školní družině.
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Mateřská škola
Čas v mateřské škole po letních prázdninách
Když začínám s psaním těchto řádek, je ve 
vzduchu už pomalu cítit předzvěst svátků 
vánočních. Ale ještě, než se dveře naší 
mateřské školy pro tento rok uzavřou, chtěla 
bych Vám představit krátké ohlédnutí za 
děním ve školce a zároveň troufalý vhled 
do dnů nadcházejících. Troufalý proto, že 
obzvlášť tato doba nám ukazuje, že jednou  
z jejich hlavních charakteristik je nestálost...
Září nám otevřelo nový školní rok a vneslo 
do mateřské školy několik změn. Tyto změny  
s sebou přinesly spoustu zážitků, nových 
pocitů a to především ve třídě Motýlků – 
mladších dětí. Začátky školního roku se nesly 
hlavně v duchu seznamování se – s novým 
prostředím, kamarády, „autoritami“ paní 
učitelek, režimem,… Ve třídě starších dětí – 
Sluníček – to opět ožilo radostí ze setkání po 
prázdninách a s velkým očekáváním se pustily 
do práce, a to nejen proto, že je ve školce 13 

potenciálních prvňáčků. V obou třídách se 
utvářela pravidla společného soužití, povídali 
jsme si o čarovné moci podzimu – o změnách 
v přírodě, o období úrody a sklizně.
V následujících řádkách bohužel nemohu 
psát o návštěvě divadel, výletech, drakiádě, 
předplaveckém výcviku, vánoční besídce, 
dílničkách či jiných společenských aktivitách, 
protože říjen přinesl náročné a v mnoha smě-
rech těžko předvídatelné období. Nicméně 
jsme si s dětmi stihli užít a vychutnat chuť 
ořechů, medu a dýní, které jsme si společně 
vyřezali. Koloběh života jsme si pak ukázali na 
pokusu o naklíčení fazolek a společně jsme se 
přenesli do časů padajícího listí.
V listopadu jsme si povídali o ukládání 
přírody k zimnímu spánku, o zdraví, smyslech, 
zdravém duchu a těle, o bacilech i vitamínech 
a u Sluníček dokonce měli plnou třídu 
svatomartinských hus. S blížícím se koncem 

měsíce si pak chystáme a učíme se básničky 
a písničky pro Mikuláše a jeho doprovod. Na 
jejich návštěvu jsme se všichni těšili a tento 
mimořádný den jsme si moc užili.
Podzimní vítr nás pak přenesl do předzimní 
doby. Do doby konce jednoho roku a zároveň 
začátku roku dalšího. Tento čas si s dětmi moc  
užíváme – ať už povídáním o vánočním čase,  
nebo třeba zpíváním koled. Je to pro nás obdo- 
bí očekávání, těšení se na oslavu svátků vá-
nočních. Pro mnohé z nás také čas vyrovnávání, 
bilancování, rekapitulace a nových přání… 
A proto… na chvíli se zastavme uprostřed 
kolotoče žití a na každém dni se snažme 
najít něco krásného, jedinečného, tak jako se 
snažíme my všichni v naší školce. To bych si 
přála pro každého z nás. Zároveň bych za celý 
kolektiv zaměstnanců mateřské školy všem 
občanům Zlechova ráda popřála klidné svátky 
vánoční, mnoho radosti a zdraví v dalším roce.

Eva Hájková
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Od září až do prosince, hrajeme si v naší školce.

Mikuláš v MŠ 2020.
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Informace z knihovny
Milí čtenáři a čtenářky, opět tu máme advent 
a s ním i ohlédnutí za uplynulým rokem. 
Beze sporu to byl rok pro všechny z nás 
velice náročný, plný útrap a zkoušek. Kvůli 
koronavirové pandemii knihovna fungovala 
část roku v omezeném provozu – v červenci 
a srpnu byla knihovna otevřena jednou za 
14 dní, od září byla otevřena již každý týden 
až do doby, kdy vláda nařídila její opětovné 
uzavření. V novém roce bude knihovna 
otevřena poprvé (za příznivé epidemické 
situace) 6. ledna od 15.00 do 17.00 hodin.
V době, kdy byla knihovna pro veřejnost 
uzavřena, jsme ovšem nezaháleli a připravili 
jsme pro Vás spoustu novinek. V průběhu 
podzimu byly do knihovny zakoupeny hry, 
které si čtenáři mohou vypůjčit domů. Vybrat si 
mohou malí čtenáři ale i dospěláci. Velký zájem 
je především o hru Plivající velbloud, dále  
u nás najdete klasiku Carcassonne, ale také tře- 
ba deskovou verzi únikové hry Útěk z blázince.

Za pomoci designéra Lukáše Čechmánka  
a finanční podpory naší obce bylo vytvořeno 
nové knihovnické logo, jehož finální podobu 
jste nám pomohli vybrat i vy prostřednictvím 
ankety na našich facebookových stránkách. 
Pro velké knihomily jsme nechali vyrobit 
plátěné tašky s naším novým logem, abychom 
jim ulehčili odnos knih do jejich domovů. 
Tašky si u nás můžete vypůjčit společně s kni- 
hami. V případě, že máte doma fanouška 
zlechovské knihovny, můžete mu tašku za  
50 Kč pořídit třeba i pod stromeček.

Knihovna také rozšířila nabídku knih o velmi 
žádané tituly z edice Kouzelné čtení. Jde  
o novou formu interaktivní zábavy pro děti 
od společnosti Albi. Knížky mohou dětem 
samy předčítat, vyprávět pohádky nebo 
procvičovat například vyjmenovaná slova 
prostřednictvím tzv. Albi tužky, kterou si také 
můžete zapůjčit u paní knihovnice.
Zakoupeny byly také zvukové knihy (Zvířátka 
na farmě apod.) pro naše nejmenší čtenáře.

Pro starší dětské čtenáře byla v prosinci do-
plněna série knih Deník mimoňky.
Na novinky se u nás můžete těšit i v příštím 
roce. Pro děti i dospělé budeme mít v lednu 
zcela nově vybrané audioknihy (viz výčet 
níže). Kromě nich jsou v plánu i částečné 
úpravy interiéru knihovny, které čtenářům 
nabídnou moderní a příjemnější prostředí 
pro jejich návštěvy. Přejeme všem pevné 
zdraví a štěstí do nového roku a těšíme se na 
Vaši návštěvu v roce 2021.

Seznam nových audioknih:

• Pane, Bůh, tady Anna

• Kdo zabil Snížka?

• My proti Vám

• Dědečku, ještě vyprávěj

• Chaloupka na vršku

• Průšvihy Billa Madlafouska

• Povídání o pejskovi a kočičce

Ocenění nejlepších čtenářů knihovny.
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Farnost
Život zlechovské farnosti
Od 1. července byla zrušena plošná povin-
nost nosit roušky. Život se pomalu vracel do  
starých kolejí a tak farníci vyrazili 15. července 
na pouť na Hostýn. Pouť kostelníků a kněží 
se konala 22. června. Jenže Covid 19 se 
objevoval v České republice i na několika 
místech na Uherskohradišťsku. Od půlnoci 
z pátku na sobotu z 24. na 25. 7. byly znovu 
povinné roušky na akcích konaných v bu-
dovách nad 100 osob, od pondělí 27. 7. 
se omezil maximální počet účastníků těchto 
akcí na 500.
Od neděle 26. července do 6. srpna se maloval 
kostel. Výmalba stála 68 796,– Kč a obec  
Zlechov uhradila 60 000 Kč. Na zbylou částku 
se složili farníci. Tímto děkuje správce farnosti 
zastupitelstvu obce za finanční podporu 
farnosti. V úterý 28. července večer přišla 
vichřice s bouřkou a lijákem, která ze střechy 
kostela strhla několik tašek v blízkosti věže. 
Opravu střechy zajistili brigádníci.
Poutníci, putující na Velehrad, se ve Zlechově 
zastavili v sobotu 22. srpna na občerstvení, 
které jim připravili zlechovští farníci. Přivítal je 
správce farnosti P. Rudolf Chmelař, který se po 
roce přivítal s organizátorem pouti P. Janem 
Peňázem.
V neděli 30. srpna žehnal po mši svaté  
P. Chmelař školní aktovky a batohy a žehnal 
dětem, které je budou nosit do školy.

V olomoucké katedrále sv. Václava v sobotu 
12. září arcibiskup Jan Graubner s kardinálem 

Dukou předali ocenění pěti desítkám 
dobrovolníků za jejich činnost pro farní 

společenství. Mezi oceněnými byl i zlechovský 
kostelník František Tříska. Odnesl si medaili  

sv. Jana Sarkandra.

S nástupem dětí do školy začaly růst i počty 
nakažených koronavirem. Od středy 9. září 
se opět začaly nosit ve vnitřních prostorách 
roušky. P. Chmelař začal s výukou náboženství 
a přípravou dětí k prvnímu svatému přijímá- 
ní. Vláda České republiky zdraví v souvislosti 
s výskytem koronaviru vyhlásila od 5. října 
2020 nouzový stav a omezila účast na boho- 
službách na maximálních 100 osob. Účastníci 
bohoslužeb nemohli zpívat. Při mši svaté 
směly hrát varhany, zpívat žalm mohl jen 
sólista z kůru. Od pondělí 12. října 2020 
omezení počtu účastníků na bohoslužbách 
kromě těch, kteří ji vedou, jen na deset 
účastníků. To znemožnilo účast na mši svaté 
většině věřících. P. Chmelař sloužil přes týden 
mše svaté soukromě doma. O sobotách a ne-
dělích sloužil v kostele. Od 12. října se zrušily 
společné pobožnosti, duchovní obnovy, mod- 
litební setkání a jiná shromáždění v kostelích, 
při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. 
Všechna předchozí hygienická opatření zů-
stala v platnosti.

Tedy nošení roušek, rozestupy a desinfekce 
rukou při vstupu do kostela. Od 17. října 
byl snížen počet účastníků bohoslužeb na 
6 osob a nedělní bohoslužby se zase začaly 
přenášet prostřednictvím kanálu na Youtube.
com. Z tohoto důvodu byla v kostele zřízena 
internetová přípojka optickým kabelem. 
Realizaci provedla firma Avonet ve spolupráci 
s obcí Zlechov. Správce farnosti děkuje panu 
starostovi za pomoc se zřízením přípojky.

Slavnost všech svatých a památku zesnulých si 
mohli farníci připomenout pouze soukromě.  
O společném prožívání těchto událostí si  
mohli nechat letos jenom zdát. Na veřejnosti 
se mohly totiž setkávat jen 2 osoby. Na 1. ad- 
ventní neděli P. Chmelař žehnal adventní 
věnečky. Účastníků bohoslužeb mohlo být 
20. Od 3. prosince 2020 se náboženských 
obřadů mohlo účastnit 30 osob, které mu- 
sely dodržovat rozestupy 2 metry a nesměly 
zpívat. Čeští a moravští biskupové vyzvali 
věřící k postu a almužně za ukončení pan-
demie po první tři středy v prosinci a o zasvě-
cení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.

Advent začal v neděli 29. listopadu a končí 
24. prosince. Je to období pokorného a ra- 
dostného očekávání: Na jedné straně očeká-
váme Kristův příchod na svět o Vánocích, na 
straně druhé Kristův příchod na konci věků. 
Adventní a vánoční čas má něco, co nemá 
žádné jiné období roku. I když rychlý běh 
dní neustává, můžeme v chování mnohých 
vidět, že lidské společenství na něco čeká. 
Na něco, co tu dosud není. Řada lidí ani není 
s to říci, kde se v nich bere onen nutkavý 
pocit, díky němuž čeká, že to něco – realitě 
navzdory – přijde. Ti, jimž se dostalo daru 
prožívat advent a Vánoce jako věřící, to mají 
radostnější, protože Boží slovo, které během 
adventu zaznívá, je příslibů příchodu plné. 
Sdělují nám, že do tohoto světa vstoupil Bůh, 
že to nové není produktem moderního světa 
a není závislé na schopnostech člověka, ale 
že přichází od Boha. Boží slovo na rozdíl od 
slov lidských má sílu a moc a působí na toho, 

kdo je s vírou přijímá.  
Je pochopitelné, že na 
nás ve větší míře než 
jindy doléhají obavy 
vyvolané pandemií ko- 
ronaviru, díky nimž  
přicházíme o dříve samozřejmou svobodu  
a strach z případné nákazy nám možná brání 
jít do kostela, nebo přijímat druhé doma. 
Proto si vezměme za svá slova proroka Izajáše 
(43,13), která nám mohou pomoci překonat 
toto nesnadné období: „Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: Nestrachuj se!  
Já ti pomáhám!“ Není totiž jiné ruky, která by 
nám dodala více vnitřního klidu a pokoje,  
než ruka Hospodinova.

S příchodem adventu vyhlásil P. Chmelař 
přípravu k svátosti biřmování.

Přihlásit se mohou zájemci kolem čtrnácti let. 
Od ledna bude zahájena společná příprava, 
která bude trvat zhruba 1 rok. Předpokládaný 
termín udělení svátosti biřmování je říjen či 
listopad 2021. Přihlášku je možné stáhnout  
z webových stránek farnosti, nebo vy-
zvednout po mši svaté v sobotu či v neděli 
v sakristii kostela. Vyplněnou přihlášku je 
možno odevzdat v kostele nebo zaslat na 
adresu: Římskokatolická farnost Zlechov,  
687 10 Zlechov 120.

Přihlášku je třeba doručit nejpozději do  
20. prosince 2020. V případě dotazů je možno 
kontaktovat telefonní číslo: 605 761 766.

V posledních dvou adventních víkendech 
uděloval P. Chmelař pomazání nemocných.

Týden, který bezprostředně předchází Váno-
cům (17. – 24. prosince), je silně zaměřen na 
přípravu na Narození Krista. Brigádníci uklízeli 
a zdobili kostel, nasazovali a zdobili stromky 
a stavěli betlém. Stromky do kostela zdarma 
dodaly Michaela Janoušková a Marcela Šatná, 
za což farnost oběma děkuje.

Betlémské světlo dorazí do Česka 13. prosince 
ráno, poté, co si ho na hranicích předají čeští 
a rakouští skauti. 19. prosince ho pak skautští 
kurýři rozvezli vlaky po republice. Betlémské 
světlo stojí na stovkách dobrovolníků, 
právě díky nim se šíří. Jeho plamínek je tak 
symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti. 
V kostele ve Zlechově bude k dispozici od 
Štědrého dne. Stačí přijít se svíčkou, odpálit si 
a světlo si odnést domů.

Příležitost ke svátosti smíření mají věřící 
vždy 15 minut před každou mší svatou. Cizí 
zpovědník bude věřícím k dispozici 17. 12. od 
16 do 17 hodin, zpovídat bude otec Rýznar  
z Nedakonic.

Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti 
Narození Páně (večer 24. prosince) a končí 
nedělí po slavnosti Zjevení Páně tj. po  
6. lednu. V této době si křesťané připomí-
nají narození Ježíše Krista a první události, 
které jsou spojené vtělením Božího syna. Při 
bohoslužbách se obvykle používá bílá barva.

25. prosince – slavnost Narození Páně – začí-
ná již večer 24. prosince vigilií, kdy se slaví  
tzv. „půlnoční“ mše svatá.
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Plán mší svatých
24. 12. 2020 – Štědrý den
ve 20.00 hodin mše svatá

6. ledna – slavnost Zjevení Páně – lidově se  
této slavnosti také říká „Tři králové“. Připo-
mínají se totiž události spojené se zjevením 
Ježíše Krista: klanění tří mudrců v Betlémě. 
O této slavnosti se v kostele žehná voda, 
křída, zlato a kadidlo. Podle tradice se také 
při mši ohlašuje datum Velikonoc a jiných 
pohyblivých svátků. Někdy se slavnost 
Zjevení Páně překládá na předchozí či ná-
sledující neděli.

Svátek Křtu Páně – neděle po slavnosti Zje-
vení Páně. Tímto dnem končí vánoční období.

Tříkrálového koledování je naplánováno na 
10. ledna 2021. Koledníci by se měli vypravit 
na obchůzku po vesnici asi v 9 hodin. Charita 
nyní hledá způsoby a možnosti, aby sbírka 
v období koronavirové pandemie mohla 
proběhnout bezpečně. Pro letošní sbírku se  
připravuje také online verzi tříkrálového 
koledování.

Všem ze srdce žehná P. Rudolf Chmelař. 

25. 12. 2020 –1. svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
v 8.00 hodin  mše svatá

26. 12. 2020 – 2. svátek vánoční
v 8.00 hodin  mše svatá

27. 12. 2020 – Svátek svaté rodiny
v 8.00 hodin  mše svatá
31. 12. 2020 – Silvestr
v 16.00 hodin  mše svatá

1. 1. 2021 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
v 8.00 hodin  mše svatá

Spolky
Ze života zahrádkářů 

Zahrádkář Ladislav Koudela zhodnotil uply-
nulý rok ve spolku.
Svou činnost začínáme již v  únoru výroční 
schůzí. Projednáme práce za uplynulý rok  
a plány na rok nový. Následuje jarní prořezáv-
ka ovocných dřevin a keřů. V  letošním roce 
přišly jarní mrazíky, které nám poškodily 
raně kvetoucí stromy. Ty měly následky až 
do sklizně. V květnu pak přišly nadprůměrné 
deště, které vystřídaly loňská sucha a později 
se přidala hořká strupovitost a hniloba na 
jabloních, proto se v  letošním roce jabloním 
příliš nedařilo.
Na podzim děláme posezení ve sklípku i s man- 
želkami, ale letos jsme se sešli již v  létě. 
Předpokládali jsme, že se vrátí coronavirus  
a z  tohoto důvodu se nemohly uskutečnit 
ani dožínky. Bohužel i ovoce, které jsme měli 
nachystané na krajskou výstavu v  Machové 
zůstalo doma, protože výstava byla zrušena. 
Z podzimní úrody nám největší radost udělaly 
hlavně švestky a durancie.
Z  pohledu vinaře Petra Výstupa byla letošní 
úroda hroznů nadprůměrná, pokud se vinice 

uchránila proti houbovým chorobám. Cu-
kernatost odrůd byla 19–23 °Čnm. Letošní 
ročník vín bude patřit spíše k průměrným roč-
níkům. Snad se budeme moci sejít v příštím 
roce při degustaci vína ve Zlechově.

Díky meteostanici pana Richarda Kapery 
z Buchlovic se dozvídáme, že letošní nejnižší 
naměřená teplota -7,9 °C byla zaznamenána 
7.  ledna 2020, nejvyšší naměřená teplota byla 
7. srpna 2020, a to 32,9  °C.  A největší úhrn srá- 
žek 158 mm za 24 hodin byl zaznamenán 
v říjnu.

Maximální naměřená rychlost větru 25 m/s  
byla při příchodu bouře 28. července 2020.  
Fotografii zmíněné bouře naleznete na str. 26 
(Richard Klofáč fotografie). Jen pro srovnání, 
v roce 2019 byla minimální teplota -12,7°C 
naměřena dne 23. ledna, maximum 34,2 °C  

1. července a maximální úhrn srážek za 24 ho-
din činil 59,2mm.

Zajímavostí, kterou pan Kapera zmínil, je 
nejvyšší naměřená hodnota tlaku v roce 
2020. Od roku 2007, kdy se zaznamenáváním 
hodnot a pozorováním počasí zabývá, je to 
hodnota 1047,4 hPa. Je zřejmé, že celkově 
byl rok 2020 chladnější a deštivější než rok 
předešlý, což právě ovlivnilo i kvalitu celkové 
sklizně letošní úrody.

Ladislav Koudela

 Vinař Peter Výstup hodnotí letošní úrodu jako nadprůměrnou.
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SK Zlechov
Pod pokličkou SK
SK Zlechov se v letních měsících začal při-
pravovat na novou sezónu. Přípravu narušil 
odchod trenéra Růžičky, který ze zdravotních 
důvodů skončil svoji misi ve Zlechově. 
Za odvedenou práci jsme mu poděkovali  
a popřáli pevné zdraví. Jenže koho na jeho 
místo? U mužstva sice dál zůstal Hynek Vaněk 
starší, ale jeho pracovní vytížení mu ne-
dovoluje se této činnosti věnovat na 100 %.  
V této krizové, až zoufalé situaci, kdy do 
mistráků zbývalo pramálo času, se na nás 
fotbalový Bůh usmál v podobě Honzy 
Kameníka, jehož posledním trenérským 
působištěm byl ligový Zlín. Z ničeho nic 
jsme tu měli trenéra nejvyšší kvality, bylo 
nám jasné, že to nebude asi na dlouho, 
ale byli jsme za něj neskutečně vděční. 
Nevyžadoval příchod posil, ale pustil se do 
práce s hráči, které měl k dispozici. Ukázalo 
se, že je opravdový profesionál. Mužstvo za 
krátkou dobu udělalo velký posun v herních 
činnostech a konečně začalo makat i na 
kondici. Kluci měli možnost si vyzkoušet, jak 
to vypadá, když se to umí, vždyť málokomu 
se v této třídě podaří trénovat a hrát pod 
taktovkou takového borce. Byla to výjimečná 
situace, kterou možná kluci ocení, až s od- 
stupem času. Účast na trénincích byla 
výborná, mužstvo dostalo nový náboj a při-
bývalo i pozorovatelů z jiných klubů, kteří 
s deníčky v ruce hltali Honzovy tréninkové 
dávky. Byla radost se na kluky dívat, jak je 
fotbal zase baví. Nutno dodat, že pohodě  
v mužstvu přispěl i příchod Lukáše Machaly, 
který se stal Honzovým asistentem, když už 
mu zdraví nedovolilo, aby osobně proháněl 
soupeře po hřišti. I za jeho pomoc jsme moc 
rádi. Ve Zlechově se léta úspěšně pohyboval 
jako hráč, tak snad mu to stejně dobře půjde 
i z lavičky. V přípravě jsme odehráli turnaj ve 
Starém Městě, kde jsme podlehli pořádající 
Jiskře po dobrém výkonu 3:1, po poločase 
0:1. A v souboji poražených jsme remizovali 
s Jankovicemi 1:1 a na penalty prohráli.  
V dalším přípravném utkání jsme porazili doma 
Jarošov. Těsně před zahájením mistrovských 
utkání jsme sehráli dvojzápas s Nivnicí. A to 
přátelák v Nivnici a o týden později druhé 
kolo poháru krajského fotbalového svazu. 
Obě utkání jsme sice prohráli, ale druhý 
zápas doma ukázal, že jdeme herně nahoru. 
Ještě před zahájením soutěže jsme doplnili 
realizační tým o další známá jména, funkce 
vedoucího mužstva se ujal František Ryška  
a jako zdravotník a masér nastoupil Jiří Daněk, 
který ve Zlechově, více jak před dvaceti lety, 
právě jako masér začínal. Pak se přes Jalubí 
a Boršice dostal k ligovým fotbalistkám 
Slovácka a mládežnickým reprezentačním 
týmům žen WU15 a WU17, takže zkušenosti 
na mezinárodním poli. Také se podařilo 
přivést Michala Bělašku, který měl posílit střed 
pole. V prvním kole mistrovských utkání nám 
los přidělil největšího aspiranta na postup, 

finančně a hráčsky zabezpečené Osvětimany. 
Popravdě řečeno většina fanoušků očekávala 
vraždění neviňátek. Opak byl pravdou, kluci 
podali výkon na hranici svých možností  
a dokonce se jim podařilo vstřelit dvě branky, 
na vítězství to ale nestačilo. Přesto mohli 
odjet se vztyčenou hlavou. Jedinou kaňkou 
bylo zranění Hynka Vaňka, který už na 
podzim do soutěžního zápasu nenastoupil. 
Za týden jsme doma přivítali Nedachlebice 
vedené Mirkem Bednaříkem a moc jsme 
chtěli bodovat. To se nakonec podařilo, když 
jsme byli úspěšní v penaltovém rozstřelu. 
Následovaly prohry s Bojkovicemi, Šumicemi, 
Fryštákem, Hlukem a Buchlovicemi, kde 
jsme rozhodující gól inkasovali až v 96. mi-
nutě utkání. Poté jsme doma porazili Dolní 
Němčí gólem Mirka Velcra. Před posledním 
odehraným utkáním v Kunovicích, které 
skončilo naší porážkou 4:1, skončil u mužstva 
Jan Kameník, který přijal nabídku na hlavního 
trenéra z nejvyšší slovenské soutěže, od klubu 
FK Pohronie. Tomu jsme nemohli konkurovat. 
Přejeme Honzovi, ať se mu v novém klubu 
výsledkově i osobně daří. Po zápase v Kuno-
vicích byla soutěž opět přerušena a podle 
dostupných informací by měla opět začít  
první březnový víkend, pokud počasí  
a Covid dovolí. V podzimní části zasáhlo do 
mistrovských utkání celkem 20 hráčů: Martin 
Balíček, Michal Bělaška, Michal Červinka, 
Tomáš Daněk, Igor Golian, Dominik Hradil, 

Jan Kameník, Filip Kedra, 
Lukáš Kedra, Adam Malina, 
Filip Mazůrek, Radovan 
Mikula, Michal Salinger, Petr 
Štangl, Michal Tománek, Vít 
Trubačík, Hynek Vaněk, Tomáš Vaněk, Miroslav 
Velcr, Jiří Vendel. Realizační tým: Jan Kameník, 
Hynek Vaněk st., Lukáš Machala, František 
Ryška, Jiří Daněk. Nejvíce branek vstřelil 
Tomáš Vaněk, který skóroval celkem šestkrát 
a můžeme říct, že to byl náš nejlepší hráč. 
Těšit nás také může, že se do týmu adaptovali 
odchovanci FA a počínali si na svých postech 
vcelku dobře. Zvládli těžký přechod z dorostu 
do mužů, což nebývá vždy jednoduché. Tyto 
mladé pušky jsou příslibem pro budoucnost 
zlechovského fotbalu. Doufejme, že čtyřlístek 
Keďa, Hradil, Keďa a Sali nám rozkvete a bude 
přinášet fotbalovou radost. Máme jedno  
z nejmladších mužstev v soutěži.
Zimní příprava bude letos o něco kratší  
a v přípravných utkáních by jsme se měli na 
umělé trávě ve Starém Městě utkat opět se 
Starým Městem, Buchlovicemi a Ořechovem. 
Termíny a časy utkání zjistíte včas na 
webových stránkách www.skzlechov.cz, 
nebo na facebooku. A na závěr jedna dobrá 
zpráva. Po mnoha letech má SK Zlechov opět 
své žákovské týmy, které hrají krajskou soutěž 
jako sdružený klub s FA Zlechov.

Pohárový zápas SK Zlechov – Nivnice.
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1.A třída skupina B
Rk. Oddíl Záp V VP PP P Skóre Body
1. Hluk 9 6 2 0 1 32:13 22
2. Bojkovice 9 5 2 1 1 25:12 20
3. Osvětimany 8 5 1 1 1 24:13 18
4. Kunovice 8 4 1 0 3 24:17 14
5. Újezdec 9 4 1 0 4 13:12 14
6. Kor yčany 9 4 0 2 3 13:12 14
7. Těšnovice 9 4 0 1 4 16:18 13
8. Nedachlebice 9 3 1 1 4 15:17 12
9. Nivnice 7 3 0 2 2 11:7 11

10. Fr yšták 9 3 1 0 5 14:16 11
11. Šumice 8 3 0 1 4 18:22 10
12. Buchlovice 9 3 0 1 5 13:30 10
13. Dolní Němčí 8 2 0 0 6 5:15 6
14. Zlechov 9 1 1 0 7 10:31 5

KS dorost skupina B
Rk. Oddíl Záp V VP PP P Skóre Body
1. Hluk 8 6 1 1 0 26:6 21
2. Staré Město B 8 6 0 1 1 42:16 19
3. Nivnice 8 4 1 2 1 32:18 16
4. Prakšice 8 4 2 0 2 26:18 16
5. Napajedla 8 3 3 1 1 16:13 16
6. Jarošov 9 4 0 1 4 22:23 13
7. Tlumačov 8 3 1 1 3 21:16 12
8. Zlechov 9 3 1 1 4 16:26 12
9. Boršice 8 3 0 1 4 22:24 10

10. Dolní Němčí 6 2 1 1 2 9:13 9
11. Malenovice 8 2 1 0 5 11:20 8
12. Morkovice 8 1 0 0 7 16:40 3
13. Újezdec 8 0 0 1 7 5:31 1

Konečné tabulky mužů a dorostu SK Zlechov:

SPOLKY

V rytmu života
Po uvolnění vládních opatření 
jsme se konečně znovu mohli 
vrátit ke cvičení. Během letních 
prázdnin probíhaly každou stře-
du na hřišti ZŠ lekce powerjógy, 
kterých se účastnily i maminky 
s dětmi, které si mohly hrát 
vesele na zahradě. Svojí účastí jsme na kole 
opět podpořili seriál "Krajem vína", Putování 
po vinařských stezkách Strážnicka a Putování 
po vinařských stezkách Kyjovska. Ve Strážnici 
jsme vybírali ze dvou tras pro cyklisty a jedné 
pro pěší. Na kole jsme pak objevovali krásy 
slovácké přírody mezi vinohrady a ochutnávali 
místní speciality i vína přímo z rukou vinařů 
v tradičních vinných sklípcích. Putování bylo 
zakončeno v Petrově, ve sklepní uličce Plže, kde 
byl připravený doprovodný vinařský, folklorní 
a gastronomický program. V závěrečném 
losování pak někteří šťastlivci vyhráli jednu  
z cen a počasí na putování vinohrady bylo 
přímo  ideální.

Místní speciality i vína přímo z rukou vinařů 
jsme měli možnost ochutnat v tradičních 

vinných sklípcích. Na kole jsme objevovali krásy slovácké přírody mezi vinohrady.

Turistický výšlap na Lysou horu.
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Našim turistickým cílem se ve druhé polovině 
srpna stala Lysá hora (1323 m) v Beskydech, 
na kterou jsme uspořádali výstup. Zvolili jsme 
tentokrát trasu Visalaje – Ježánky – Vyšní  
Mohelnice – Zimný – Lysá hora, je vhodná 
pro turisty i cyklisty. Trasa je dlouhá 8,5 km  
po krásných cestách, kde nám byly odměnou 
nádherné výhledy na celé Beskydy, Slo-
vensko i Fatru. Na vrcholu hory se nachází 
telekomunikační věž, stanice horské služby, 
meteorologická stanice, pamětní deska 
obětem 2. světové války a nově také postavená 
turistická chata s možností občerstvení, která 
nahradila původní Bezručovu chatu, která 
zde v roce 1978 vyhořela.

Od září jsme se vrátili k pravidelným cvičením, 
a to  PO, STŘ, ČT vždy v 19.00 hod., ale záhy 
nám byly tyto aktivity opět zakázány z dů-
vodu rychle rostoucího počtu nakažených 
covidem-19. 

Rády bychom poděkovaly zastupitelstvu ob-
ce, které nám schválilo příspěvek na společná 
trička s logem našeho spolku V rytmu života.  
Pokud to situace dovolí proběhne 28.12.2020 
v 16.00 hodin již tradiční vánoční cvičení. 
Všichni jsou srdečně zváni a rádi mezi sebe 
uvítáme i nové tváře.
Blížící se nový rok je symbolický čas pro změ-
nu a plnění našich přání. Většinou chceme 

Nová trička s logem našeho spolku V rytmu života.

přestat kouřit, změnit práci nebo se více 
hýbat. Je ale přece úplně jedno, jestli začneme 
věci měnit již dnes, zítra, za měsíc, od prvního 
ledna, nebo před Vánoci. My Vám přejeme ať 
si vždy najdete čas nejen na posezení s přáteli 
či krásné zážitky s rodinou, ale i na klidné 

chvíle sami se sebou, ve zdraví a pohodě.  
Ať do nového roku vykročíte zdravou nohou 
a plni optimismu.

Dění v obci
3. místo v kategorii 
obecních zpravodajů
Do soutěže O nejlepší obecní a městský 
zpravodaj, kterou vyhlásily KPES FF Univer-
zity Palackého v Olomouci, Civipolis o. p. s., 
Unives.eu, Angelus Aureus o. p. s., u příležitosti 
svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních 
Dnů lidí dobré vůle na Velehradě,  přihlásily 
obce a města z celé ČR 331 zpravodajů, z to- 
ho 37 elektronicky. 

Úkolem poroty bylo zhodnotit došlé zpra-
vodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, 
grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i cel-
kový dojem zpravodaje. Umístění si moc vá-
žíme a věříme, že naše práce má smysl.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Třinecký zpravodaj  
(vydává statutární město Třinec)

2.  Nymburský zpravodaj  
(vydává město Nymburk)

3.  Kutnohorské listy  
(vydává město Kutná Hora)

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:

1. Velatický zpravodaj  
(vydává obec Velatice)

2. Jistebnický zpravodaj  
(vydává obec Jistebník)

3.  Zlechovský zpravodaj  
(vydává obec Zlechov)

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, 
svazků obcí a místních akčních skupin:

• Zpravodaj Podlipansko  
(vydává MAS Podlipansko)

Zlechovský zpravodaj zaujal odbornou porotu a vybojoval krásné 3. místo.
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Indiánský tábor Zlechov
Dalo by se říci, že zrealizovat náš první příves- 
nický tábor zde ve Zlechově, bylo rozhodnutí 
zpočátku nesmělé. Nicméně, po několikamě- 
síční karanténě, jsme se s kamarádkou směle 
pustily do díla a věřily v bezproblémový prů-
běh. Ráda bych se tak touto cestou ještě na 
chvilku ohlédla a přiblížila Vám dění našeho 
tábora.

Toulky přírodou, pozorování jejích zákonitostí 
a krás, ideálně v kombinaci s pohybovými 
aktivitami jsou nedílnou součástí mého 
života. Ráda trávím čas s dětmi aktivně,  

v kontaktu tváří v tvář. To, co děti zažijí v pří- 
rodě, u obrazovek televizorů, tabletů, či 
mobilních telefonů nikdy nezažijí. Většina dětí 
se v přírodě cítí komfortně, a jelikož vycházím 
z osobní zkušenosti, rozhodla jsem se letos 
pro děti připravit přívesnický indiánský tábor 
u nás ve Zlechově pro děti ve věku 5–7 let. 
Tábor proběhl v jednom z červencových 
týdnů.

Většinu času jsme si užívaly venku. Počasí nám 
bylo nakloněno. Zmokly jsme jen jednou.  
A pořádně, ale i to bylo to zábavné:). Mojí vizí 

bylo a je být co nejčastěji v přímém kontaktu 
s přírodou. Děti tak získávaly nejen vědomosti 
o přírodě, učily se v ní i chovat, pozorovat 
a poznávat. Nové prostředí vybízelo ke 
zkoumání, bádání, novým hrám a tvůrčí práci. 
Jen poobědový odpočinek jsme trávily v pro- 
storách ZŠ, kde děti odpočívaly při čtení 
poučných příběhů.

Dopolední svačinu měly děti nachystanou 
z domu. Tu jsme většinou snědly na do-
poledním výletě, v přírodě. Obědy jsme 
měly zajištěné v kavárně V Koutě. Odpolední 
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svačinu jsme chystaly v kuchyňce ZŠ, děti si 
ji s naší dopomocí připravovaly samy. Pitný 
režim byl vyřešen balenou vodou, mlékem, 
či domácím sirupem. Na svačiny jsme nosily 
doma vypěstovanou zeleninu, ovoce nebo 
domácí marmeládky.

Každý den nás čekalo překvapení v podobě 
dopisu. V dopisech se mimo jiné skrývala 
moudra, především pak pokyny k plnění úkolů. 
A abychom na závěr mohly najít společně 
poklad a být poctěni návštěvou velkého 
Šamana, který nás následovně pasoval na 
„Ochránce matky Přírody“, bylo nezbytné 
spolupracovat a všechny úkoly poctivě splnit. 
Tvořily jsme například indiánské kostýmy, 
náhrdelníky, čelenky, dešťové hole, lapače 
snů, pekly jsme Honzovy buchty. Během 
tábora se nám kromě blízkého okolí podařilo 
navštívit Mamutí stezku a Haldu v Boršicích, 
Zámecký park v Buchlovicích a také jsme 
jezdily na konících v Tupesích.

Skutečností je, že děti neustále hýřily energií 
a my s Janou jsme se chvílemi cítily být 
ohrožované jakýmsi „energetickým žroutem“ 
:). Nicméně nové situace, jež děti společně 
prožívaly, je přirozeně motivovaly k vzájemné 
podpoře, pomoci, prosociálnímu chování, 
dodávaly jim jistotu a víru ve své schopnosti. 
Bylo úžasné vidět, jak děti spolu vzájemně 
spolupracují a jen tak umí „být“.

Celá příprava, včetně veškeré organizace byla  
náročná, ale výsledek v podobě upřímné dět-
ské radosti a úsměvů byl pro mne dostateč-
nou odměnou. Věřím, že děti z naší akce 
odcházely obohacené o mnohé zkušenosti  
a zážitky, které mohou napomoci ovlivnit  
jejich postoje a vztah k pohybu a přírodě. 
Ráda bych tak ještě jednou touto cestou 
poděkovala všem, bez kterých by náš tábor 
nemohl být zrealizován. V prvé řadě obci 
Zlechov, která tábor podpořila finanční 
částkou. Dále nám po domluvě s paní ředi- 

telkou Poláškovou 
a panem staros- 
tou byl poskytnut 
prostor základní školy  
bez nároku na honorář za spotřebovanou  
vodu a energie. V neposlední řadě ještě jed- 
nou moc děkuji Janě Ševčíkové, která mi byla 
velkou pomocnicí, věnovala svůj volný čas 
při přípravě programu tábora a o děti se po 
celou dobu hezky starala. Za výborné jídlo  
a rozmazlování během obědů děkuji kavárně  
V Koutě. A samozřejmě samotným rodičům 
a dětem, díky nimž jsme alespoň na pár dní 
mohly být součástí úžasného indiánského 
týmu. A kdo ví, třeba za rok znovu?  

Howgh. Za celý indiánský tým
Eva Hájková 
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fotografie v noci 20. července 2020, kdy se 
kometa pohybovala přímo nad dominantou 
kraje – hradem Buchlovem. 

28. července 2020 se pak podařilo zachytit 
poměrně vzácný oblačný jev na přední straně 
přicházející studené fronty. Jednalo se o útvar, 
který se v  odborné terminologii nazývá 
shelfcloud. Následná bouře, která přešla přes  
naši vesnici, napáchala spoustu škody pře-
devším v zahradách, ale mimo jiné i menší 
škody na střechách domů.

V  létě se mi podařilo zachytit i několik 
nočních bouří, které pak vykouzlily na obloze 
bleskové výboje, které na snímku nad naší 
obcí vytvořily zajímavé panorama.

Vážení spoluobčané, letošní rok silně pozna- 
menaný koronavirovou nákazou nepřinesl 
jen negativní období a částečnou ztrátu 
svobody. Pro mne, jako amatérského foto-
grafa, přinesl i nečekané radosti a nevšední 
zážitky, se kterými bych se s  vámi v  tomto 
čísle zpravodaje podělil.

Jmenuji se Richard Klofáč a spousta z  vás 
zná mé aktivity, které prezentuji na obecních 
akcích, ať už jsou to filmové projekce nebo 
sběr archivních a současných materiálů 
pro naši obec, obrazová dokumentace akcí  
a veškerého dění u nás v obci, které pak pro 
vás dále zpracováváme a prezentujeme ať 
už právě ve formě zpravodaje, filmových 
projekcí, fotopanelech na obecním úřadě, 
fotografiích v  kalendáři, facebookových 
a webových stránkách naší obce nebo na 
kanále YouTube.

Ale je to jen malá část z  tvorby, která pre- 
zentuje můj zájem ve fotografování naší  
malebné krajiny. Proto bych vám rád  
představil několik výjimečných fotografic-
kých okamžiků z letošního roku.

V  letošním roce jsem byl svědkem několika 
zajímavých úkazů.

Byla to především letní návštěva  komety 
s  názvem C2020 F3 Neowise, která mě 
zcela pohltila a na několik dnů a nocí mně 
její návštěva dala zapomenout na nesnadné 
období v době pandemie. 

Jednalo se o nejjasnější kometu nad naším  
územím za několik desítek let. Nejprve v ran- 
ních hodinách a později i ve večerních časech  
po západu Slunce se objevovala s dlouhým 
kometárním ohonem na obloze slováckého 
nebe a vykreslovala nádherné obrazy s naší 
krajinou. Nejkouzelnější však byly pořízené 

Nejen pandemií žil svět v roce 2020

Málokdo ví, že i u nás může nastat situace, 
kdy se můžeme na chvíli ocitnout nad nízkou  
oblačností a z  kopců vidět rozsáhlé oblačné 
moře. V některých podzimních dnech, v ranních 
hodinách, stačí vyrazit na úpatí Chřibů a kochat 
se nádherným výhledem na oblačné moře.
Díky moderním fotografickým přístrojům lze 
dnes zachytit nejen kulturu a život v naší obci, 
ale i zcela neopakovatelné jevy a úkazy, které 
jsou spojeny s našimi životy a dnešní dobou. 
Chtěl jsem vám touto formou představit 
několik málo zajímavých snímků pořízených 
v nelehké době roku 2020.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních.

Richard Klofáč
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Letní promítání filmů Vlastníci a Poslední aristokratka

Volby do krajských zastupitelstev

Dušičky 2020

Rozsvícení vánočního stromu
Obec děkuje rodině Jedovnické za dodání vánočního stromu.
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Historie obce
Historie vinic ve Zlechově
Pěstování a výroba vína je s jižní Moravou, 
které je Slovácko výraznou částí, odedávna 
neodmyslitelně spojeno. Následkem jeho 
role v ekonomice nejen obcí a panství, kde se 
pěstovalo, ale i v ekonomice obcí a panství, 
kde se jen šenkovalo, i ve finančních zájmech 
jednotlivých zemí, je k vínu od pěstování po 
zdanění jeho výčepu nepřeberné množství 
dochovaných zpráv i jejich zpracování lite-
raturou o historii.

I když není zde původní rostlinou, víno se 
na Moravě pěstuje po mnohá staletí. Tradice  
v některých oblastech ji spojovala s pobytem 
římských legií na našem území. Tato tradice 
bývala zpochybňována, nálezy římských pa- 
mátek i památek po (snad) barbarských 
obyvatelích Moravy, přejímajících římský 
způsob života, od poloviny 20. století, 
opravňují dávat těmto tradicím poněkud 
větší oprávněnost, i když je zatím prokázat 
s určitostí nelze.

Doklady o působení Římanů na Slovácku jsou 
mi prozatím neznámé, onen blok antických 
cihel, znovu vezděných do stěny kostela  
sv. Michala ve Starém Městě je vykládán 
jakožto import ze slovenského Děvína. 
Slovácko je však územím s hustým osídlením 
ve všech dobách a leží na trase mezi četnější-
mi nálezy jižněji a kupř. pochodovým táborem 
římských legií na okraji historického jádra 
Olomouce. Nelze vyloučit, že i na Slovácku se 
nějaké stopy Římanů naleznou.

Nedoložitelné je zatím i pěstování vína na 
Slovácku za germánské královny Fritigildy.  
I když přijala křest díky působení milánského 
biskupa svatého Ambrože, není vůbec zná-
mo, nakolik se křesťanství rozšířilo a ujalo 
mezi jejími poddanými a zda vůbec byla 
zde prováděna misie mezi nimi a zaváděny 
křesťanské bohoslužby, k nimž je vína 
zapotřebí. Zprávy o tom mlčí, i když lze le-
dacos předpokládat.

Rozhodně však vína bylo zapotřebí za Velké 
Moravy. I když první, předcyrilometodějské 
misie si mohly možná vystačit s doneseným 
vínem pro kněze při mši, budování rozvinuté 
a zřejmě i dosti husté církevní organizace 
již vyžadovalo větší spotřebu. Vytvoření 
jednoho celku – království – z jednotlivých 
kmenových knížectví s sebou určitě neslo 
další rozšířené a prohloubené přenášení 
zkušeností a znalostí mezi jednotlivými 
oblastmi. To se muselo týkat i vinařství,  

i kdyby proti všem předpokladům se víno 
zde do té doby nepěstovalo.

Pro tento článek o zlechovských vinicích se 
omezíme jen na část toho, co lze naleznout 
v pramenech o zjišťování možností berně  
(= daní), v tak zvaných berních katastrech.

Zlechov byl a je více rolnickou nežli vinař-
skou obcí, jak se lze přesvědčit i nahlédnutím 
na indikační skicu z r. 1826 z fondu D 12 
Indikační skici Moravského zemského archi-
vu, dnes dostupné na www.mza.cz indikační 
skici, kde většinu selské půdy zabírají pole, 
louky a pastviny.

Nemá ani příhodnou polohu pravobřežních 
slováckých vinařských obcí, jejichž vinice 
se táhnou do jižních a jihovýchodních 
svahů předhůří Chřibů a jsou chráněny 
proti studeným větrům od severu a západu 
zalesněnými vrcholky vyšších kopců, ani 
výhodnou polohu bzeneckých vinic. Naopak 
nízké umístění nad moravní nivou vystavuje 
zlechovské vinice časným mrazíků, škodícím 
révě, takže i víno z nich pocházející bylo 
hodnoceno jako prostřední jakosti, jak zmí-
něno níže.  

Podívejme se nyní na některé zprávy o nich.

Berní čili dnešními slovy daňové katastry 
jako pramen k vinicím

Více než stoletou bolestí habsburské mo-
narchie byly finance. Navázaly sice přitom 
na finanční potíže předchozích českých 
králů, na nichž se výrazně podílely náklady 
na války s Turky, za Habsburků dále stoupaly 
vlivem jak zvyšujícímu se tlaku Turků, tak 
nákladům na třicetiletou válku, na války  
o různá dědictví a nástupnictví (hlavně  
u nás známé a Moravu citelně zasahující 
války za Marie Terezie), na války napoleonské, 
ale i na potlačování různých povstání jak 
poddaných v našich zemích, tak na boj  
s odbojnými oblastmi, knížaty i poddanými 
v Uhrách. I když  po potlačení stavovského 
povstání byly možnosti zemských sněmů 
omezeny, přesto  museli panovníci při svých 
požadavcích se ohlížet na vůli stavovské 
obce. Přitom část zdanitelných zdrojů 
zdanění úspěšně unikala, i u zjištěných do-
cházelo ke změnám. Další velká část byla  
z berních povinností vyloučena – dominikál-
ní pozemky, tj. pozemky, patřící vrchnosti.

Vinice ve Zlechově v roce 1749

Tohoto roku za vlády Marie Terezie byla pro- 
váděna tzv. poddanská fasse 1 rektifikace 
berní 2.

Podle dochované knihy této fasse pro 
klášterní panství Velehrad je u Zlechova 
uvedeno 92 osedlých3, 21 z nich bylo 
sedláků, kteří drželi každý vinohrad ve 
třech viničných tratích. Drtivá většina z nich 
měla vinice v tratích Panština, Zadní a Kůty,  
pouze jeden měl jednu z vinic v trati  

Kostelanská místo v trati Panšti- 
na. Celková rozloha držených 
vinic se notně různila – někteří 
neměli dohromady ani celou 
měřici, někteří měli více než 
měřice tři.

Za nimi následují 21  
pololáníků, kteří drželi  
vinice jen ve 2 tratích, 
zde zase převážně v tra- 
tích Zadní a Kůty, pou- 
ze Josef Bartošík z gruntu č. 384 měl  
jeden z vinohradů místo v trati Zadní  
v trati Kostelanská a půlláník Jan Mykula  
měl vinohrad jen v trati Za bránů.

Zlechovská obec měla vinohrad jen v trati 
Kůty. Zbývající 43 domkařů bez polí (zčásti 
nádeníci, zčásti řemeslníci, u řady z nich 
neuvedeno) měli vinohrad jen zčásti, jména 
tratí však uvedena nebyla.

Kromě osedlých mělo v katastru Zlechova 
pronajatou vinici dalších 51 vinařů z jiných 
obcí.

Celkově selské vinice ve Zlechově zabíraly 
100 měřic rozlohy.  

Ale nejen cizí vinaři si pronajímali zlechovské 
vinice, i zlechovští usedlíci si pronajímali 
vinice v jiných obcích – kupříkladu v té době 
si v sousedních Boršicích je pronajalo 17 zle-
chovských obyvatel.

Za vlády Františka nejprve druhého císaře 
Říše římské, v souvislosti s korunovací jeho 
zetě Napoleona I. na císaře francouzského 
a po zrušení Říše římské r. 1806 pak císaře 
rakouského Františka I  byl připravován 
berní systém, který měl již zdanit veškerý 
berní postižitelný majetek bez rozdílu. 
Tento systém, nazvaný Stabilní katastr, byl  
s přestávkami připravován několik desetiletí, 
i když nakonec během Františkova panová-
ní nebyl uveden v činnost, zachoval nám 
řadu cenných informací včetně některých 
informací o vinařství.

Obšírnější údaje přináší jedna ze složek 
Stabilního katastru: vceňovací operáty, které 
náročným způsobem zjišťovali výnosnost 
zdanitelných pozemků.

Zlechovské vinice dle vceňovacích 
operátů Stabilního katastru

Zlechov v té době se svými 1129 jitry  
a 1457 sáhy katastru zčásti v nížině a zčásti 
na pahorcích patřil mezi menší slovácké 
obce.

Selské vinice byly pro berní účely rozděleny 
na více tříd, zlechovské vinice byly zařazeny 
do jediné, prostřední třídy dle vína střední 
kvality, i když jejich úrodnost nebyla 
hodnocena špatně.

V době přípravy Stabilního katastru se 
nacházely v blízkosti obce v tratích Vejsady, 
Horky, Novosady6 a Žleby na středně 
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hluboké jílovitokamenité půdě v nízké 
mrtvé čili chráněné klimatické poloze, 
skloněné od západu a trpící mrazy. Táhly 
se od jihovýchodní hranice s Boršicemi až  
k samotné obci. Uvnitř vinic bylo mnoho 
stromů, nesoucích dobré ovoce, dále se mezi 
révou pěstovala kukuřice, fazole, okurky, 
dýně, zelí a brambory.

Byl na nich vysázen jen ryzlink a lambert – 
tak se v té době nazývala dnešní frankovka 5 
–  a trochu muškátu. Na jitru bylo zasazeno 
9 tisíc hlav, které nesly v dobrých letech 12 
věder moštu7, 5 věder moštu daly 4 vědra 
vína. Vinice při dobrém obhospodaření 
nevyžadovaly velkých nákladů, komise 
vypočetla čistý roční výnos z jitra 39 zlatých  
36 krejcarů, po zohlednění instrukce k vý-
počtu stanovila roční čistý výnos z jitra na  
23 zlatých 50 krejcarů.

U zlechovských viničných tratí je s podivem 
naprostá přeměna názvů – proti názvům 
Panština (asi původně panská půda, která 
darem či koupí přešla do rustikálu – selského 
držení, Kostelanská, Zadní, Kůty a Za branú 
(nářečně?) z r. 1749 nalézáme ve vceňovacích 
operátech Stabilního katastru k roku 1842 
tratě Výsady, Horky, Novosady a Žleby.  
Bezvýhradní přejmenování viničných tratí 
během sta let je nemyslitelná. Vinohrady 
v trati Kostelanská vedou k jinému závěru: 
vinice se během té doby přestěhovaly do 
nových, nižších poloh.

Z fondů D 2 – Rektifikační akta, kniha 364a  
Panství Velehrad, Ořechov, obec Zlechov  
a D 8 Stabilní katastr, vceňovcí operáty, 
kart. 1144, sign. 3132 Zlechov v Moravském 
zemském archivu.

Poznámky:

1 Fasse – je přiznání (daňové atd.). Se zave-
dením fonetického přepisu místo fase (stá-
dium, údobí, etapa, stupeň vývoje a dal.)  

Vceňovací operát

fáze se objevil i zjednodušený zápis fase. 
Tento i oficiální přepis nepoužíváme, může  
vést ke zmatení s výše uvedenou fází, nemluvě 
o badatelích a zájemcích s jazy-kových oblastí, 
které se přidržují tradičního zápisu.

2 – čili kontroly a upřesnění daní a jejich 
podkladů.

3 – osedlý je obyvatel, držící jednu sídelní 
jednotku, ať již v dědičné držbě (grunt) nebo 
na činžovním pozemku – pouze pronajatém 
od vrchnosti. Taková usedlost i s příslušnými 
pozemky (poli, loukami, pastvinami a dal.) by- 
la základem pro stanovení zemských daní i pro 
platbu a naturální odvody vrchnosti a faře.

4 – nesouvisí s evidenčním nebo popisným 
číslem! Takové číslování bylo zaváděno  

v celém Rakouské monarchii od r. 1771, a to 
i na Moravě, nová čísla byla udělována podle 
zcela jiného systému, než podle jakého byla 
vedena v pozemkových knihách.

5 – zjistil Tomáš Pjevič.

6 – v této trati byla i pole, v. MZA, D 12 – 
Popisy hranic, Zlechov.

7 – v další složce se však uvádí jen 9 věder 
bez užitku ze stromů.

Fotografické střípky z historie obce
Výzva občanům, aby věnovali historické fotografie obce, přináší své ovoce, ale materiálů není stále dost. 
Výsledkem snažení jsou stále nové fotografie, které se k nám dostávají.
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Václav Holásek
Šampion, který má od svého mládí dvě 
velké vášně – hasiče a motocyklové závody. 
Václav Holásek ze Zlechova se ve volném 
čase věnuje motocyklům a zároveň zastává 
od roku 1984 funkci starosty Okresního 
sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy 
a Slezska v Uherském Hradišti.

K jeho celoživotní vášni ho přivedl otec, pod 
jeho dohledem a společně s bratrem tvrdě 
trénoval a součástí těchto tréninků bylo také 
sestrojit a dokázat si opravit pořádný stroj. 
Dlouho žil právě ve stínu úspěšnějšího bratra, 
kterému dělal mechanika a pravidelně se 
spolu dělili o stupně vítězů. Když v roce 2001 
zavítal jako divák s vnuky na závody veteránů, 
ožil v něm duch motorek, oprášil své stroje  
a začal zase trénovat. Jezdil především 
závody veteránů, které nejsou rozděleny 
podle věku, ale podle typu motorek. Rozdíl 
mezi tím, jak se jezdilo dříve a jak se jezdí teď 
vidí především v tom, že mladí mají logicky 
větší odvahu a postřeh a starší jezdci těží  
z léty nasbíraných zkušeností. V 15 letech 
začínal jako motokrosař, ale i díky fyzickým 
předpokladům se raději dal do rychlých kol 
a na svém kontě má nyní už hezkou řadu 
úspěchů. Cenami ověnčený jezdec vyhrál  
v letech 2009, 2010 a 2012 Czech Champion 
JPHZM a 12 let po sobě mu patřil zlatý 
věnec z Nepomuku. Od roku 2004 se třikrát 
stal přeborníkem ČR ve třídě do 50 ccm, ve 
třídě do 175 ccm vyhrál závod v Kopčanech 
a v roce 2014 se umístil v mistrovství ČR na 
čtvrtém místě. Zvítězil ve 13.ročníku Ceny 
Františka Šťastného a obdržel i Cenu Václava 
Paruse na Kolštejnském okruhu v Branné  
v Jeseníkách.

Celá jeho závodní kariéra utrpěla při zlomené 
klíční kosti v roce 2013 právě v Branné a od 
náročné operace už to s fyzičkou nebylo 
ideální. „Každý rok se musí žádat o licenci, 
které předchází zdravotní prohlídka. Nad 45 
let musí závodník absolvovat  EKG, prohlídku 
lékaře a zkoušku. Prohlídky jsou přísné, před 
každým závodem jsem si měřil tlak, kdyby 
byl příliš vysoký, tak klidně zruším závod.“ 
popisuje V. Holásek.

Ve svém domácím Zlechově dal dohromady 
partu sedmi závodníků, se kterými jezdil 
soutěže. Když není na motoristických je na 
hasičských akcích, navíc si přibral starost 
o zasloužilé hasiče kraje a zároveň patří  
k těm aktivistům, kteří se ve sdružení starají 
o mládež. Za největší výhru ve svém životě 
však Václav považuje svou, pro jeho zájmy 
shovívavou ženu a čtyři dcery.

,,Motocyklistika je krásný sport a hasičina 
veřejné poslání. Ve svém životě jsem chtěl 
dosahovat vždy nejvyšších možných met  
a mám pocit, že se mi to i podařilo. Ale hlavní 
je zdraví, zdraví, zdraví.  Když budeme zdraví, 
tak všechno půjde dál.“

Zdroj: osobní archiv V. Holáska
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Společenská kronika
Vítání nových občánků
Vítání dětí do života se konalo 18. září a přivítáno bylo 9 chlapců a 9 děvčat: Hurdes Dominik,Vybíralová Ester, Nevřela Larissa, Šelbický Marek, 
Hubová Vanessa, Vávra Šimon, Motlíková Emílie, Dvouletý Miroslav, Zemancová Amálie, Gottwaldová Kateřina, Jelének Jáchym, Červenec David, 
Brychta Oliver, Štěrba Oliver, Tománková Barbora, Zajícová Dorota, Bílková Adéla, Kolegár Alfred. Některé z dětí byly narozené ještě v roce 2019.
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Slezáková Otilie     98 let
Bilík Jaroslav     94 let
Dvořáčková Helena    92 let
Mikulová Marie     92 let
Demlová Božena     91 let
Rodová Jaroslava    90 let
Vránová Vlasta     90 let 
Herůdková Marie    90 let
Obdržálková Marie    89 let
Žaludová Františka    89 let
Mařáková Marie    88 let
Loučková Josefa    88 let
Martinek Antonín    88 let
Kutálek Stanislav    87 let
Jakubík František    87 let
Křivová Jindřiška    86 let

JUBILEA
Rosůlek Rostislav    86 let
Hilšerová Anežka    85 let
Gottwaldová Marie    85 let
Knapová Františka    85 let
Kutálek Jaroslav    85 let
Rosůlková Olga    85 let
Kolínská Marie     84 let
Burýšková Lidmila 84 let
Trávníčková Anna 84 let
Čučová Lidmila  84 let
Ježová Ludmila  84 let
Říha Antonín   84 let
Polášek Vít  84 let
Bilíková Jiřina  84 let
Smělíková Marie  83 let
Říhová Marie  83 let

Křemečková Marie 83 let
Martinková Marie 82 let
Lenhartová Marie 82 let
Slavík Josef  82 let
Gajdošík Stanislav 82 let
Kočenda Miroslav 82 let
Lakosilová Vojtěška 82 let
Rynda František  81 let
Vojtěšková Marie 81 let
Polášková Zdenka 81 let
Němeček František 81 let
Oslzlová Helena  81 let
Kočenda Josef  80 let
Mošnerová Marie 80 let
Škrlová Ludmila  80 let

Červenec David
Brychta Oliver
Tománková Barbora

NAROZENÍ ÚMRTÍ †1. 6. 2020 – 31. 10. 2020

Štěrba Oliver
Zajícová Dorota
Bílková Adéla

Hruboňová Pavlína
Ryndová Antonie
Cigošová Antonie
Psotka Jiří

Křivánková Anna
Martináková Anna 
Skrežina Pavol

Vaněk Tobiáš
Maděra Jiří

1. 6. 2020 – 31. 10. 2020

od 1. 6. do 31. 12. 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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 2/2020 vyšlo 17. 12. 2020. 
Redakční rada: Bc. Lada Vaňková, Markéta Lesová, Richard Klofáč a Ing. Ondřej Machala.
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky následujícího vydání zpravodaje tj. do 1. 6. 2021. Redakce si vyhrazuje právo 
tyto příspěvky upravit, zkrátit či nezveřejnit, pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, autory příspěvků s tímto rozhodnutím seznámí.
Zlom, sazba a tisk: Ing. Michal Jiříček • 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.

Obec Zlechov 
Slovácká obec

PF 2021 S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2021 
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Ing. Ondřej Machala, starosta 


