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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou první číslo zpra-
vodaje v tomto roce. Jsem moc rád, že se 
stále zlepšuje epidemická situace a všichni 
jsme plni nadějí na konečně pohodové 
prožití prázdnin, dovolených a aktivit, které 
máme rádi.

Možná jste si všimli, že se poslední dobou 
začalo hovořit o odpadech častěji než 
obvykle. Má to na svědomí nový zákon  
o odpadech, který nejen obcím předepisuje 
nové povinnosti a limity, o nichž se zmíním 
uvnitř zpravodaje. V návaznosti na množství 
vyprodukovaného zejména komunálního 
odpadu se zastupitelstvo rozhodlo zapojit 
do Motivačního a evidenčního systému 
odpadového hospodářství, jehož cílem je 
snížení množství komunálního odpadu  
a také možnost motivovat občany na nižší 
poplatek za odpady.

V letošním roce jsme započali s rekonstrukcí 
ulice Řadovky, ve které dojde k opravě 
chodníků, místní komunikace, veřejného 
osvětlení s chráničkou pro optiku. Vybraným 
zhotovitelem se stala firma SKANSKA a. s.  
V průběhu měsíce června nám byla ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj sdě- 
lena příjemná informace o získání dotace 
na místní komunikace ve výši 80 % 
uznatelných nákladů. Dokončují se práce 
na parku u terasářství, kde vznikne několik 

parkovacích míst a odpočinkové místo  
s dětským hřištěm. V průběhu jara byla také 
dokončena Cyklostezka Boršice – Zlechov, 
podél které došlo k výsadbě 40 ks stromů  
a 60 ks keřů. Byly také dokončeny a osazeny 
všechny výtvarné prvky od ak. soch. Daniela 
Ignáce Trubače. V měsíci červenci započnou 
práce na rekonstrukci chodníku na hřbitově 
s výstavbou osvětlení. Tuto stavbu bude 
provádět firma SVS-CORRECT spol. s. r. o.  
z Bílovic, která předložila nejlevnější ceno-
vou nabídku. Pokračovat budeme i v srpnu,  
kdy započnou práce na odbahnění rybníku, 
které bude realizovat firma RYBARIK s. r. o.  
V průběhu měsíce prosince minulého roku  
jsme podali žádosti o dotace na: rekon-
strukci knihovny, WC a interiérů obec- 
ního úřadu a výstavbu workoutového hřiště 

z Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny 
podané žádosti byly dotačně podpořeny  
v plné výši uznatelných výdajů (80 %) a nyní 
budeme postupně připravovat výběrové 
řízení na dodavatele těchto prací.
Věřím, že letos nebude nijak zvláště ome-
zeno pořádání kulturních akcí. Rádi bychom 
pokračovali v letním promítání, a stejně 
tak doufám, že Slovácké hody s právem 
a setkání s důchodci proběhnou po roční 
pauze v plánovaných termínech.

Všem přeji krásné a pohodové léto plné  
sluníčka, mnoho zábavy, radosti a dobro-
družství, ale také zasloužený odpočinek  
a spoustu nevšedních zážitků.

Ing. Ondřej Machala, starosta obce

Informace ze zastupitelstva

Přijatá usnesení
11. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 15. 12. 2020

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 zvolilo:
Ing. Stanislava Tománka a pana Ivana 
Vojtěška ověřovateli zápisu a paní Lenku 
Andrýskovou zapisovatelkou 11. zasedání 
Zastupitelstva obce Zlechov.

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

Usnesení č. 205/2020 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:
program 11. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov.

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

Usnesení č. 206/2020 bylo schváleno
                                       

předložený plán inventur na rok 2020 
včetně inventarizačních komisí.

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

Usnesení č. 207/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 503/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce 
35 000,- Kč pro FA Zlechov z. s., Zlechov 
118, 687 10 Zlechov, IČ: 01207644. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu obce uzavřením a podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 208/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro 
poskytování dotací žádost č.j. OUZL 
504/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Zlechov na rok 2021 v celkové 
částce 85 000,- Kč pro SK Zlechov z. s., 
Zlechov 118, IČ: 48505544, 687 10 Zlechov. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

starostu obce uzavřením a podpisem veřej-
noprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 209/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 509/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
20 000,- Kč pro Myslivecké sdružení Vlčí 
důl Zlechov, Zlechov 19, Zlechov 687 10 
IČ: 45659486. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu obce uzavřením a pod-
pisem veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 210/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 508/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov 
 na rok 2021 v celkové částce 80 000,- Kč 
pro Moravskoslezský kynologický svaz, z. s., 
ZO Zlechov kynologický klub, IČ: 61703346. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

SBÍRKA NA OBCE POSTIŽENÉ  
ŽIVELNOU POHROMOU

Finanční dary je možné poukázat na sbírková konta, 
nebo přímo darovat na Obecním úřadě ve Zlechově. 
Dary budeme shromažďovat a poté budou předány 

postiženým obcím k dalšímu využití. Děkujeme.
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starostu obce uzavřením a podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 211/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 511/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
8 000,- Kč pro Sociální služby p. o. 
UH – Domov pro seniory Buchlovice, 
Štěpnická 1139, Uherské Hradiště 686 06. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu obce uzavřením a podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 212/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 512/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
10 000,- Kč pro spolek V rytmu života z. s., 
Zlechov 216, 687 10 Zlechov, IČ: 08773262. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu obce uzavřením a podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 213/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 514/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
15 000,- Kč pro Milovníky vína a žen z. s., 
Zlechov 540, Zlechov 687 10 IČ: 07098961. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
místostarostu obce uzavřením a podpisem 
veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 / Zdržel se: 2 / Proti: 1 
                                 (Ing. Machala,    (Bc. Klučka) 
  p. Vysloužil)

Usnesení č. 214/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 515/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
13 400,- Kč pro Českomoravský svaz 
chovatelů poštovních holubů – Místní 
spolek 0263 Zlechov, Zlechov 133, Zlechov 
687 10. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu obce uzavřením  
a podpisem veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 215/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 518/2020 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce 
3 000,- Kč Českému svazu včelařů, z. s. 
Buchlovice, Váhovy 620 687 08 Buchlovice. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu obce uzavřením a podpisem 
darovací smlouvy.

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

Usnesení č. 216/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 519/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
8 000,- Kč pro Charitu Uherské Hradiště, 
Velehradská třída 247, 686 01, IČ: 44018886. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu obce uzavřením a podpisem 
darovací smlouvy.

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

Usnesení č. 217/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 522/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
20 000,- Kč pro SK Zlechov z. s., oddíl stol- 
ního tenisu, Zlechov 118, 687 10 Zlechov, 
IČ: 48505544. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu obce uzavřením a pod-
pisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 / Zdržel se: 3 / Proti: 0 
                                   (p. Vojtěšek, 
   Bc. Klučka, 
                   Ing. Tománek)

Usnesení č. 218/2020 bylo schváleno
                                       

v souladu s přijatými Pravidly pro posky-
tování dotací žádost č. j. OUZL 522/2020  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Zlechov na rok 2021 v celkové částce  
80 000,- Kč pro Farnost Zlechov, Zlechov 
120, 687 10 Zlechov. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením 
a podpisem veřejnoprávní smlouvy.

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

Usnesení č. 219/2020 bylo schváleno
                                       

žádost č.j. OUZL 525/2020 o neinvestiční 
příspěvek pro Základní školu a Mateřskou 
školu Zlechov, příspěvková organizace na 
rok 2021 ve výši 2 040 000,- Kč. Poskytnutá 
částka bude rozdělena na měsíční splátky.

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

Usnesení č. 220/2020 bylo schváleno
                                       

zřízení účelového fondu – sociálního fondu 
pro své zaměstnance a uvolněné zastupitele 
obce.

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

Usnesení č. 221/2020 bylo schváleno
                                       

pravidla pro hospodaření se sociálním 
fondem – zásady jeho naplňování a použití.

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

Usnesení č. 222/2020 bylo schváleno
                                       

rozpočet Základní školy a Mateřské školy 
Zlechov na rok 2021 jako vyrovnaný. Příjmy 
ve výši 12 949 000,- Kč a výdaje ve výši  
12 949 000,- Kč.

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

Usnesení č. 223/2020 bylo schváleno
                                       

střednědobý výhled rozpočtu Základní školy  
a Mateřské školy Zlechov, příspěvkové orga-
nizace na rok 2022–2023.

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

Usnesení č. 224/2020 bylo schváleno
                                       

rozpočet obce Zlechov na rok 2021 jako 
schodkový. Příjmy jsou ve výši   26 936 100 Kč  
výdaje ve výši 30 650 000 Kč a financování 
ve výši 3 713 900,- Kč. Závazným ukazatelem 
rozpočtu je odvětvové třídění s paragrafy.

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

Usnesení č. 225/2020 bylo schváleno
                                       

střednědobý výhled rozpočtu obec Zlechov 
na rok 2022–2023.

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

Usnesení č. 226/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
1030059242/001 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. 128/1 a 215/1 v k. ú. Zlechov, obec 
Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene se sjednává ve výši 6 000,- Kč 
(šest tisíc korun českých). Zastupitelstvo 
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obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 227/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
001030060690/001-MPEL 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. 128/1 225/13 a 225/14 v k. ú. Zlechov, 
obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene se sjednává ve výši 5 300,- Kč (pět 
tisíc tři sta korun českých). Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 228/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
10300444589/001 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. 571/1, 570/2, 569/3, 569/2, 567/4  
a 2674/2 v k. ú. Zlechov, obec Zlechov, 
ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 14 600,- Kč (čtrnáct tisíc 
šest set korun českých). Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 229/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na 
stavbu „Cyklistická stezka svatého Metoděje 
Boršice – Zlechov, k. ú. Zlechov“ mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 a společností FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, 
602 00 Brno, IČ: 25317628. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny o 449 244,20,- Kč 
vč. DPH dle změnového listu. Zastupitelstvo 
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obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

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

Usnesení č. 230/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě 
na stavbu „Výtvarné prvky na projekt 
Cyklistická stezka svatého Metoděje Boršice 
– Zlechov, k. ú. Zlechov“ mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
a Ak. Soch. Danielem Trubačem, Polešovice 
116, 687 37, IČ: 426 99 916. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny o 199 650,- Kč 
vč. DPH dle změnového listu a prodloužení 
termínu dodání do 4/2021. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

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

Usnesení č. 231/2020 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1449/4 o výměře 29 m2 
a 1449/3 o výměře 78 m2 v obci Zlechov  
v k. ú. Zlechov s paní *** za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 2 675,- Kč. Náklady 
související s převodem pozemku hradí 
kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 232/2020 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek p. č. 1518/1 o výměře 4 383 m2  
v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s *** za  
kupní cenu dle Znaleckého posudku  
č. 3982/15/20, který vypracoval pan 
Vladimír Horák. Kupní cena byla stanovena 
dohodou ve výši 330 000,- Kč. Náklady 
související s převodem pozemku hradí 
kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 233/2020 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemky p. č. 1319/2 o výměře 4 960 m2, 
parc. č. 1441/1 o výměře 3 744 m2, parc.  
č. 3335 o výměře 2949 m2, ideální ½ parc. 
č. 272/1 o výměře 673 m2, ideální ½ 272/2 
o výměře 80 m2, ideální ½ 346/1 o výměře 
1294 m2, ideální ½ parc.č. 346/2 o výměře 
348 m2, ideální ½ parc.č. 507/1 o výměře 
539 m2 a ideální ½ parc.č. 507/2 o výměře 
34 m2 v obci Zlechov v k.ú. Zlechov se 
společností Hlučínská zemědělská, a. s., 
Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, 
IČ: 282 00 918 za dohodnutou kupní cenu  
v čase a místě obvyklou ve výši 380 110,- Kč. 
Náklady související s převodem pozemků 

hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 234/2020 bylo schváleno
                                       

smlouvu o nájmu hrobového místa. Cena 
za nájem a za služby s nájmem spojené je 
stanovena ve výši:
a) nájemné za místo na pohřebišti činí: 
                           7,- Kč/m²/1 rok        35,-   Kč,
b) služby spojené s nájmem za 1 rok:                     
                                                   85,-   Kč.
Nájemné a služby spojené s nájmem celkem 
za 1 rok v částce 120,- Kč.
Nájemné za 10 let v souhrnné výši 1 200 Kč.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 1 / Proti: 0 
                                   (Bc. Klučka)

Usnesení č. 235/2020 bylo schváleno
                                       

smlouvu o nájmu urnového místa. Cena 
za nájem a za služby s nájmem spojené je 
stanovena ve výši:
a) nájemné (nepodléhá DPH) za místo na  
     pohřebišti činí:   7,- Kč/m²/1 rok       7,- Kč,
b) služby spojené s nájmem za 1 rok:   
                                                                   53,-   Kč.
Nájemné a služby spojené s nájmem celkem 
za 1 rok v částce 60,- Kč.
Nájemné za 10 let v souhrnné výši 600 Kč.

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

Usnesení č. 236/2020 bylo schváleno
                                       

smlouvu o podmínkách napojení, o spo- 
lupráci a součinnosti při realizaci plyná-
renského zařízení a o budoucí kupní 
smlouvě mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 
687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností 
GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567. Předmětem 
smlouvy je závazek uzavřít řádnou kupní 
smlouvu, na jejímž základě bude převedeno 
na PDS („Provozovatel distribuční soustavy“) 
vlastnické právo k plynárenskému zařízení 
na stavbě „Prodloužení IS ul. Chmatov, 
Zlechov“. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 1 / Proti: 0 
                                   (Bc. Klučka)

Usnesení č. 237/2020 bylo schváleno
                                       

darovací smlouvu mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 
a MAS Buchlov, z.s., Buchlovice, Masarykova 
273, 687 08, IČ: 26662698. Předmětem této 
smlouvy je bezúplatný převod krojů  
z projektu „Pořízení lidových krojů v Mikro- 
regionu Buchlov“. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.

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

Usnesení č. 238/2020 bylo schváleno
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zveřejnění záměru pronájmu pro umístění  
a provoz zařízení potřebných pro zajišťování 
veřejné komunikační sítě provozovatele  
v/na budově č. p. Zlechov 540 (parc. č. st. 
810 v k. ú. Zlechov) obci Zlechov v úklidové 
místnosti a na střeše objektu. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu vyvěšením 
záměru.

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

Usnesení č. 239/2020 bylo schváleno
                                       

zveřejnění záměru na prodloužení nájmu 
obecních bytů č. 1–4 na budově č. p. 421. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu vyvěšením záměru.

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

Usnesení č. 240/2020 bylo schváleno
                                       

podání žádosti o dotaci na akci „Oprava  
a rozšíření stávající místní komunikace  
v ulici Řadovky“ z podprogramu 117D8210 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 
titul 117D8210A Podpora obnovy místních 
komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.

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

Usnesení č. 241/2020 bylo schváleno
                                       

podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba 
workoutového hřiště v obci Zlechov“ z pod-
programu 117D8210 Podpora obnovy  
a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H –  
Podpora budování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku z Ministerstva pro 
místní rozvoj.

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

Usnesení č. 242/2020 bylo schváleno
                                       

podání žádosti o dotaci na akci „Rekon- 
strukce budovy OÚ Zlechov“ z podprogra-
mu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul 117D8210E Rekon-
strukce a přestavba veřejných budov  
z Ministerstva pro místní rozvoj.

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

Usnesení č. 243/2020 bylo schváleno
                                       

podání žádosti o dotaci na akci „Oprava 
parkovacích stání – Park u potoka“ z pod-
programu 117D8210 Podpora obnovy  
a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210C –  
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 
infrastruktury z Ministerstva pro místní 
rozvoj.

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

Usnesení č. 244/2020 bylo schváleno
                                       

rozpočtové opatření číslo 5/2020.

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

Usnesení č. 245/2020 bylo schváleno
                                       

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 15. 2. 2000, 
uzavřenou s paní ***, jehož předmětem  
je poskytnutí další, dodatečné slevy  
z ročního nájmu ve výši 1 575,- Kč z důvodu 
uzavření kadeřnictví na základě nařízení 

vlády. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu uzavřením dodatku ke smlouvě  
o nájmu.

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

Usnesení č. 246/2020 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí:
hospodaření obce Zlechov k 30. 9. 2020 
včetně Zprávy z dílčího přezkoumání 
hospodaření za rok 2020.
                                       

hospodaření Základní a Mateřské školy 
Zlechov, p. o. k 30. 9. 2020.
                                       

uzavření Smlouvy č. 97/03/2020 o úpravě 
vzájemných poměrů mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609  
a společností Slovácké vodárny a kanaliza- 
ce a. s., Za Olšávkou 290 Sady 686 01 
Uherské Hradiště.
                                       

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na 
stavbu VO část Zákostelí mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609  
a společností ELEKTRONET s. r. o., Zlechov 160, 
687 10 Zlechov, IČ: 26958619. Předmětem 
dodatku je úprava ceny díla – méněpráce  
v celkové částce 233 980,- Kč vč. DPH.
                                       

předložený plán akcí na rok 2021.

Přijatá usnesení
12. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 8. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:

pana Jiřího Vysloužila a pana Richarda 
Klofáče ověřovateli zápisu a paní Lenku 
Andrýskovou zapisovatelkou 12. zasedání 
Zastupitelstva obce Zlechov.

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

Usnesení č. 247/2021 bylo schváleno
                                       

do funkce přísedícího Okresního soudu  
v Uherském Hradišti pro funkční období 
2021–2025 paní JP, Zlechov.

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

Usnesení č. 260/2020 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:
změněný program 12. zasedání Zastupi-
telstva obce Zlechov.

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 1 / Proti: 0 
                                   (Bc. Klučka)
Usnesení č. 248/2021 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru k prodeji části pozemku 
parc. č. 3107 o výměře 94 m2 a část parc. 
č. 1370/2 o výměře 12 m2. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu vyvěšením 
záměru.

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 1 / Proti: 0 
                                   (Bc. Klučka)
Usnesení č. 249/2021 bylo schváleno
                                       

závěrečný účet obce Zlechov za rok 2020 
včetně Zprávy č. 336/2020/EKO o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Zlechov za 
rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. Součástí 
závěr. účtu obce je i schválení výsledku hos-
podaření roku 2020 ve výši 11 538 596,04 Kč 
a jeho převedení na účet 432.

Hlasování: Pro: 8 / Zdržel se: 0 / Proti: 1 
                                                            (Bc. Klučka)
Usnesení č. 250/2021 bylo schváleno
                                       

účetní závěrku obce Zlechov za účetní 
období 2020 sestavenou k 31. 12. 2020  
v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 251/2021 bylo schváleno
                                       

účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, p. o.  
za účetní období 2020 sestavenou  
k 31. 12. 2020 v plném jejím rozsahu.

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

Usnesení č. 252/2021 bylo schváleno
                                       

převod hospodářského výsledku za rok 
2020 organizace Základní škola a Mateřská 
škola Zlechov p.o., Zlechov 229, 68710,  
IČ: 70299749 ve výši 13 897,08,- Kč,  
a to v částce 8 897,08 Kč do fondu rezerv  
a 5 000,- Kč do fondu odměn.

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

Usnesení č. 253/2021 bylo schváleno
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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 2021/2022.

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

Usnesení č. 254/2021 bylo schváleno
                                       

závěrečnou inventarizační zprávu o majetku 
obce za rok 2020.

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

Usnesení č. 255/2021 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Rekonstrukce a odbahnění stávající 
vodní plochy Zlechov“ a uzavření smlouvy  
o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, IČ: 00291609 a uchazečem s nej-
nižší nabídkovou cenou, firmou RYBÁRIK, 
s. r. o., IČ:255 98 643, DIČ:CZ25598643, se 
sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice  
v celkové ceně 1 098 000 Kč bez DPH,  
1 328 580 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu k podpisu výše 
uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 256/2021 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Regenerace pohřebiště ve Zlecho-
vě III. etapa“ a uzavření smlouvy o dílo mezi 
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 a uchazečem s nejnižší 
nabídkovou cenou, firmou SVS – CORRECT, 
spol. s r. o., IČ: 255 13 141, DIČ: CZ25513141, 
se sídlem Bílovice 513, 687 12 Bílovice  
v celkové ceně 1 154 184 Kč bez DPH,  
1 396 563 s DPH. Zastupitelstvo obce 
Zlechov pověřuje starostu k podpisu výše 
uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 257/2021 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „Rozšíření a oprava místní komu-
nikace a chodníků Řadovky“ a uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a ucha- 
zečem s nejnižší nabídkovou cenou, 
firmou SKANSKA a. s., IČ: 26271303, DIČ: 
CZ26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 
Karlín, 186 00 Praha 6 v celkové ceně  
6 228 264,11 Kč bez DPH, 7 534 332,67  

s DPH. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 258/2021 bylo schváleno
                                       

průběh a výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací u veřejné 
zakázky „VO + HDPE Řadovky“ a uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a ucha- 
zečem s nejnižší nabídkovou cenou,  
firmou ELEKTRONET s.r.o., IČ: 26958619, DIČ: 
CZ26958619, se sídlem Zlechov 160, 687 10 
Zlechov v celkové ceně 1 770 670,38 Kč bez 
DPH, 2 142 511,16 s DPH. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu k podpisu 
výše uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 259/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 
Zlechov, IČ: 00291609 a Komerční bankou  
a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,  
IČ: 45317054. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu k využívání KB eTradingu 
k převodu EUR na Kč.

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

Usnesení č. 261/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi  
obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, 
IČ: 00291609 a společností AVONET, s. r. o.,  
Krátká 219, 763 26 Luhačovice, IČ: 25322478, 
DIČ: CZ25322478. Cena za nájem se 
sjednává ve výši 9 360,- Kč bez DPH/rok.  
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

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

Usnesení č. 262/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
OT/001030062436/001-ENGS mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 00291609 (budoucí povinný) a společ-
ností EG. D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36 
Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 
(budoucí oprávněný). Předmětem smlouvy 
je zřízení a vymezení věcného břemene 
podle § 25 odst. 4 energetického zákona 
osobní služebnosti energetického vedení 
dle tohoto zákona. Smlouva se sjednává 
za účelem umístění distribuční soustavy 
„Zlechov, Olší, Malina, rozš. DS (parc. č. 
1523/14 – kabelový pilíř a kabel o délce 
0,5m, parc. č. 1523/9 – kabel o délce 4 m, 
parc. č. 1582/9 – kabel o délce 53 m, parc. 

č. 2753/4 – kabel o délce 2 m.“ Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 12 900,- Kč (dvanáct tisíc 
devět set korun českých). Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Usnesení č. 263/2021 bylo schváleno
                                       

uhrazení příspěvku za připojení k inže-
nýrským sítím ve výši 20 000,- Kč majiteli 
pozemku parc. č. 1541/5 v k. ú. Zlechov. 
Zlechov pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy za připojení k inženýrským sítím.

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

Usnesení č. 264/2021 bylo schváleno
                                       

uhrazení příspěvku za připojení k inže-
nýrským sítím ve výši 26 000,- Kč majiteli 
pozemku parc.č. 1545/3. Zlechov pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy za připojení  
k inženýrským sítím.

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

Usnesení č. 265/2021 bylo schváleno
                                       

uhrazení příspěvku za připojení k inže-
nýrským sítím ve výši 93 000,- Kč majiteli 
pozemku parc. č. 2757/1. Zlechov pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy za připojení  
k inženýrským sítím.

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

Usnesení č. 266/2021 bylo schváleno
                                       

rozpočtové opatření číslo 1/2021.

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

Usnesení č. 267/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na 
vědomí:

závěrečný účet za rok 2020 Svazku obcí 
Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540,  
687 10 Zlechov, IČ: 75068664 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření  
a účetní závěrky za účetní období 2020.
                                       

účetní závěrku Svazku obcí Čistý Zlechovský 
potok, Zlechov 540, 687 10 Zlechov,  
IČ: 75068664 včetně výsledku hospodaření 
za účetní období 2020 sestavenou  
k 31. 12. 2020 v plném jejím rozsahu.
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Přijatá usnesení
13. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov, konané 6. 5. 2021
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:

Ivana Vojtěška a Ing. Pavla Zajíce ověřovateli 
zápisu a paní Naděždu Náplavovou 
zapisovatelkou 13. zasedání Zastupitelstva 
obce Zlechov.

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

Usnesení č. 268/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo:

program 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Zlechov.

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

Usnesení č. 269/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.: 
OT/001030066226/002-ENGS mezi obcí 
Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 
00291609 (jako „budoucí povinný“)  
a společností EG. D, a. s. se sídlem Lidická 
1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno,  
IČ: 280 85 400 (jako „budoucí oprávněný“). 
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení 
věcného břemene podle § 25 odst. 4 
energetického zákona osobní služebnosti 
energetického vedení dle tohoto zákona. 
Smlouva se sjednává za účelem umístění 
distribuční soustavy „Zlechov, Olší, Bilíková, 
kabel NN (parc.č. 2684/25 – kabel o délce  
12 m). Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene se sjednává ve výši  
2 400,- Kč (dvatisícečtyřistakorun českých). 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 270/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 1 ze dne 1. 12. 2015 mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 0291609 
(jako „Pronajímatel“) a panem *** (jako 
„Nájemce“). Smlouva se sjednává na dobu 
neurčitou. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

Usnesení č. 271/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 2 ze dne 1.4.2004 mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 0291609 
(jako „Pronajímatel“) a manželi panem ***  

a paní *** (jako „Nájemce“). Smlouva se 
sjednává na dobu neurčitou. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

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

Usnesení č. 272/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 3 ze dne 1. 8. 2002 mezi obcí Zlechov,  
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 0291609 
(jako „Pronajímatel“) a manželi panem ***  
a paní *** (jako „Nájemce“). Smlouva se 
sjednává na dobu neurčitou. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

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

Usnesení č. 273/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 4 ze dne 1. 10. 2006 mezi obcí Zlechov, 
Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 0291609 
(jako „Pronajímatel“) a manželi panem *** 
a paní *** (jako „Nájemce“). Smlouva se 
sjednává na dobu neurčitou. Zastupitelstvo 
obce Zlechov pověřuje starostu podpisem 
dodatku.

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

Usnesení č. 274/2021 bylo schváleno
                                       

vyvěšení záměru k pachtu pozemků 
dle přiložené tabulky (viz. příloha). 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu vyvěšením záměru.

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

Usnesení č. 275/2021 bylo schváleno
                                       

prodej části obecních pozemků p. č. 1370/2 –  
nově vzniklý díl a o výměře 12 m2 a parc.  
č. 3107 – nově vzniklý díl b o výměře 94 m2  
zapsaný na LV 10001 v k. ú. Zlechov, 
vlastníka obce Zlechov paní ***. Cena za 
prodej pozemku je stanovena znaleckým 
posudkem ve výši 51 890,- Kč.  Veškeré 
náklady vzniklé při převodu hradí kupující. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

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

Usnesení č. 276/2021 bylo schváleno
                                       

nákup a následné uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1516/2 o výměře 2275 m2  
v obci Zlechov v k. ú. Zlechov s paní ***. 
Kupní cena byla stanovena dohodou ve 
výši 289 290,- Kč (dvě stě osmdesát devět 
tisíc dvě stě devadesát korun českých). 
Náklady související s převodem pozemku 

hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

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

Usnesení č. 277/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření Darovací smlouvy na převod části 
pozemku parc.č. 819/7 o výměře 162 m2 
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, PSČ: 68710,  
IČ: 00291609 („Obdarovaná“) a paní ***  
(„Dárce“). Zastupitelstvo obce Zlechov 
pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

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

Usnesení č. 278/2021 bylo schváleno
                                       

pravidla pro udělování čestného občanství 
obce a Ceny obce Zlechov.

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

Usnesení č. 279/2021 bylo schváleno
                                       

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

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

Usnesení č. 280/2021 bylo schváleno
                                       

smlouvu o zavedení, provozování a koor-
dinaci Motivačního systému pro odpadové 
hospodářství – poskytovatel ISNO IT s. r. o.  
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

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

Usnesení č. 281/2021 bylo schváleno
                                       

realizaci projektu „Sázíme stromy pro 
budoucnost Zlechova“ z výzvy NPŽP 9/2019 
–5.4 A.

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

Usnesení č. 282/2021 bylo schváleno
                                       

rozpočtové opatření číslo 2/2021.

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

Usnesení č. 283/2021 bylo schváleno
                                       

uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 15.12.2020, 
uzavřenou s paní ***, jehož předmětem 
je poskytnutí slevy z ročního nájmu ve 
výši 2 100,- Kč a ponížení nákladů na otop 
(spotřeba plynu) při ročním vyúčtování 
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poměrnou částí 1/3 z důvodu uzavření 
kadeřnictví na základě nařízení vlády. 
Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 
starostu uzavřením dodatku ke smlouvě  
o nájmu.

INFORMACE PRO OBČANY

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

Usnesení č. 284/2021 bylo schváleno
                                       

Zastupitelstvo obce Zlechov revokuje:

usnesení Zastupitelstva obce Zlechov  
č. 146/2020 ze dne 11. 2. 2020.

Hlasování: Pro: 7 / Zdržel se: 0 / Proti: 0
Usnesení č. 285/2021 bylo schváleno

Porovnání příjmů a výdajů
Třída rok 2018 rok 2019 rok 2020

1. daňové příjmy 22 037 955,42 Kč 23 542 487,53 Kč 21 992 104,93 Kč

2. nedaňové příjmy 1 084 980,67 Kč 1 076 150,31 Kč 703 692,03 Kč

3. kapitálové příjmy 46 410,00 Kč 17 000,00 Kč 16 490,00 Kč

4. přijaté dotace 13 037 148,20 Kč 17 687 614,93 Kč 11 498 537,39 Kč

Příjmy celkem: 36 206 494,29 Kč 42 323 252,77 Kč 34 210 824,35 Kč

5. běžné výdaje 22 705 158,57 Kč 23 257 508,30 Kč 18 514 920,88 Kč

6. kapitálové výdaje 20 175 466,00 Kč 9 938 926,37 Kč 14 561 290,44 Kč

Výdaje celkem: 42 880 624,57 Kč 33 196 434,67 Kč 33 076 211,32 Kč

8. financování 6 671 130,28 Kč -9 126 818,10 Kč -1 134 613,03 Kč

Název bankovního 
účtu

Počáteční stav  
k 1. 1. 2020

Konečný stav  
k 31. 12. 2020

Základní BÚ u ČNB 136 379,31 Kč 4 147,50 Kč

Základní BÚ u KB 8 893 290,40 Kč 447 674,24 Kč

Term. vklady u KB 19 000 000,00 Kč 28 000 000,00 Kč

Depozit. účet u KB     5 326,48 Kč 5 328,06 Kč

Pokladna 3 650,00 Kč 16 111,00 Kč

Stavy na bankovních účtech

Hospodaření za rok 2020
Schválený  
rozpočet

Rozpočet 
po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 23 666 000,00 Kč 21 985 000,00 Kč 21 992 104,93 Kč

Nedaňové příjmy 695 000,00 Kč 728 000,00 Kč 703 692,03 Kč

Kapitálové příjmy --- 17 000,00 Kč 16 490,00 Kč

Přijaté transfery 6 839 000,00 Kč 10 210 482,00 Kč 11 498 537,39 Kč

Příjmy celkem: 31 200 000,00 Kč 32 940 482,00 Kč 34 210 824,35 Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje 12 995 000,00 Kč 15 597 212,00 Kč 18 514 920,88 Kč

Kapitálové výdaje 18 205 000,00 Kč 22 343 000,00 Kč 14 561 290,44 Kč

Výdaje celkem: 31 200 000,00 Kč 37 940 212,00 Kč 33 076 211,32 Kč

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -4 999 730,00 Kč 1 134 613,03 Kč

FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Financování (součet za třídu 8) 4 999 730,00 Kč -1 134 613,03 Kč

Žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Zlechov  
na rok 2021
Pořadí 
žádosti

Název žadatele/ spolku,  
organizace

Schváleno –  
rozpočet 2021

1. Fotbalová akademie Zlechov z. s. 35 000,00 Kč

2. SK Zlechov 85 000,00 Kč

3. Kynologický klub Zlechov 80 000,00 Kč

4. Myslivecký spolek Vlčí důl 
Zlechov 19 20 000,00 Kč

5. Domov pro seniory Buchlovice 8 000,00 Kč

6. V rytmu života, z. s. 10 000,00 Kč

7. Milovníci vína a žen z. s. 15 000,00 Kč

8. Českomoravský svaz chovatelů 
poštovních holubů 13 400,00 Kč

9. Český svaz včelařů, z. s.,  
Buchlovice 3 000,00 Kč

10. Charita Uherské Hradiště 8 000,00 Kč

11. SK Zlechov – oddíl stolního 
tenisu 20 000,00 Kč

12 Římkoskokatolická farnost 
Zlechov 80 000,00 Kč

Součet 377 400,00 Kč
Provozní doby

Česká pošta 
Pondělí  14:00–18:00

Úterý     8:00–12:00

Středa  14:00–18:00

Čtvrtek     8:00–12:00

Pátek     8:00–12:00

POZOR, ZMĚNA TEL. ČÍSLA !

954 268 710

Zdravotní středisko
MUDr. Konečná

ORDINAČNÍ HODINY

    Středa                13:00–17:00
    Pátek                     8:00–12:00

Tel: 770 684 644

Svazek obcí Čistý 
Zlechovský potok
   Úterý         15:00–18:00
   Pátek         12:00–15:00

Alena Háblová

Tel: 773 773 025
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Nakládání s odpady 
Obec Zlechov díky rozvoji a provozu systému 
tříděného sběru a recyklace využitelných 
složek komunálních odpadů, včetně 
obalových, ve spolupráci se společností  
EKO-KOM, a. s., přispěla ke zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, 
která byla dosažena, představuje: 
•  emise CO2 ekv.: 60,536 tun, 

•  úspora energie: 1 591 910 MJ.

Nový zákon o odpadech
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zá-
kon o odpadech, který byl přijat v návaznosti 
na právní předpisy Evropské unie z tzv. 
balíčku oběhového hospodářství. Kromě 
jiného to obcím, a hlavně jejich občanům, 
přináší postupné zdražování odpadů. 
Zatímco ještě letos jsme mohli ponechat 
výši poplatku na částce 500 Kč, v příštích 
letech nás čeká v důsledku nového zákona 

Produkce odpadu za rok 2020

o odpadech zvyšování cen. O tom, jak bude 
výrazné, si budeme rozhodovat sami tím, jak 
budeme k odpadům přistupovat.

Nový zákon o odpadech je totiž postaven 
na tom, kolik odpadů občané dokáží vytřídit  
k dalšímu využití (plasty, papír, bioodpad, 
kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.)  
a jaké vznikne množství komunálního odpa-
du, který se ukládá na skládku. Za uložení 
tuny odpadu na skládku se až do loňského 
roku platilo 500 Kč. Od 1. ledna to platí pouze 
do doby, než daná obec překročí 200 kg na 
občana obce, který v ní má trvalé bydliště. 
Poté se pro letošní rok zvedne cena na  
800 Kč za tunu a bude se postupně zvedat do 
roku 2029, kdy bude cena až 1850 Kč za tunu 
odpadu uloženého na skládku. Množství 
komunálního odpadu na občana s trvalým 
bydlištěm v obci bude naopak postupně 
klesat z 200 kg v letošním roce na pouhých 
120 kg v roce 2029.
Z důvodů, které jsem zde popsal, vyplývá, 
že se všichni budeme muset snažit vypro-

dukovat co nejméně komunálního odpadu, 
který se vozí na skládku, a naopak co nejvíce 
odpadu vytřídit. Připravujeme se na to i my 
ve spolupráci se svozovou firmou. Obec se 
zapojila do motivačního a evidenční systému, 
díky kterému budeme mít přesný přehled  
o tom, kdo kolik vytřídí a získá si „motivační” 
slevu na poplatku. Více o motivačním a evi-
denčním systému v dalším článku.
Záleží tedy jen na nás všech, jak se k novému 
zákonu postavíme a kolik peněz nám „vy-
táhne“ z našich peněženek.

Komunální  
odpad 
200301

Velkoobjemový 
odpad 
200307

Plast 
200139

Papír 
200101

Sklo 
200102

Nebezpečný 
odpad

Textil 
200110

Bioodpad 
200201

Produkce: A – celková (t) / B – na osobu (kg)

A B A B A B A B A B A B A B A B

373,97 227,47 39,26 23,88 23,45 14,27 22,32 13,07 4,82 2,93 3,89 17,1 3,89 17,1 7,11 2,92

Komunální odpad 742 087,39 Kč Výběr z poplatků 806 001,00 Kč

Podíl vytřídení v obci  
Zlechov za rok 2020 

0,25 %

Plast 205 514,89 Kč EKOKOM 199 673,00 Kč

Papír 120 409,03 Kč

Sklo 20 195,10 Kč

Ostatní odpady (NP, velkoobjemový atd.) 120 764,45 Kč

Sběrný dvůr 281 930,91 Kč

Celkem náklady 1 490 901,77 Kč Celkové výnosy 1 005 674,00 Kč

Rozdíl 485 227,77 Kč

Výše podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Minimální podíl 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 60 % 70 % 0,13 t 0,12 t

Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
Zaplatíš, kolik vytřídíš!
Vážení spoluobčané,
jak jste si již všimli, naše obec se snaží držet 
krok s dobou. Proto jsme se rozhodli, že je 
potřeba udělat v  oblasti odpadů další kroky. 
Navíc v  souvislosti s  již schváleným zákonem 
o odpadech, který stanovuje zdražování po-
platku za skládkování komunálního odpadu 
na skládkách a zároveň od roku 2030 zakazuje 
možnost skládkovat využitelný odpad, je zřej- 
mé, že se v následujících letech, při současném 
způsobu nakládání s  odpadem, nevyhneme 
navýšení poplatku za odpady. Pro vaši infor-
maci, základ poplatku za ukládání využitelné-

ho odpadu na skládku v roce 2020 činil 500 Kč 
za tunu, přičemž pro letošní rok je to již 800 Kč  
za tunu a do roku 2029 se vyšplhá až na hodno- 
tu 1 850 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražová-
ním dá bránit poctivějším tříděním odpadu.

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto 
se  zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou 
situaci v odpadovém hospodářství zavedením 
Motivačního a evidenčního systému pro 
odpadové hospodářství (tzv. MESOH). Evi-
dencí a dostatečnou motivací vás, občanů, 
by se mělo docílit optimalizace odpadového 
hospodářství obce. Tento systém už je zaveden 
a osvědčil se v desítkách obcí.

Co se změní?
Každá domácnost obdrží pytle na třídění od-
padů, především na plast a papír. Dále každá 
domácnost obdrží samolepící QR kódy, které 
vždy na daný 
pytel nalepí a po-
peláři vám poté 
pytel odvezou pří- 
mo od domu. 
Na základě této 
evidence bude mít obec přesné informace 
o tom, kdo se zapojil do třídění odpadů a na 
základě toho bude moci zapojeným občanům 
ulevit z poplatku za odpady. 

Odpady – nepořádek  
u kontejnerů

Důrazně žádáme občany, aby do kontej- 
nerů a ke kontejnerům nedávali odpad,  
pro který nejsou určeny. Dále upozor-
ňujeme, aby neumísťovali odpad před 
kontejnery, ale pouze do kontejnerů.
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Start systému je naplánovaný na 1. 9. 2021,  
všechny potřebné informace obdrží každá 
domácnost v průběhu srpna 2021. 

Pro další informace můžete také kontaktovat 
provozovatele systému, a to na stránkách 
www.mojeodpadky.cz.

Děkujeme, že třídíte a předcházíte vzniku 
odpadu! 

Sledovat budeme také  
směsný odpad z popel- 
nic, abychom měli 
kontrolu nad tím, kolik 
směsného odpadu 
se v  naší obci ve 
skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou 
označeny permanentním čárovým kódem, 
jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí po- 
pelnic na směsný komunální odpad se  
budeme snažit docílit efektivnějšího svozu 

odpadů a obec bude mít přesné informace  
o množství odpadů, které na území obce 
reálně vzniklo.

Na webu www.mojeodpadky.cz/zlechov 
bude každé domácnosti vytvořený odpadový 
účet, kde bude moci každý sledovat své 
výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací úda- 
je do svého odpadového účtu obdrží každá  
domácnost společně s  úvodními informa-
cemi během srpna 2021.

INFORMACE PRO OBČANY

Realizované projekty

Realizace parku „U Terasářství“.

Rekonstrukce ulice ,,Řadovky''. Výsadba podél nově vybudované Cyklistické stezky sv. Metoděje.

Zajímá nás Váš názor
Jak jsme avizovali v minulých číslech zpravodajů, 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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Na kole za historií Velké Moravy – cyklistická stezka Boršice – Zlechov
Celou cyklostezku z Boršic do Zlechova 
a následně na Slovensku v Opatovcích 
doprovázejí výtvarné prvky z kamene, bron- 
zu nebo nerezu. Kámen je božanovský 
pískovec a tento kámen tvoří i nosný základ 
prvku. Detaily jsou odlity z bronzu nebo  
z nerezu. Bronzové a nerezové části prvků 
jsou patinovány, vyleštěny a zakonzervovány 
transparentním lakem.

Tři prvky jsou ve tvaru obelisku, jeden ve tva-
ru kulatého stolu, další má tvar obráceného 
komolého jehlanu. Ostatní prvky vychází  
z jednoduchých kvádrů a slouží k orientaci  
a k odpočinku.

Ústředním tématem celé cyklostezky jsou 
kořeny naší křesťanské historie. Již samotné 
zadání „Na kole za historií Velké Moravy“, 
vedlo ke krátkému zamyšlení. Svatí Cyril  
a Metoděj přišli na pozvání knížete Rastislava 
na území Velké Moravy, aby se pokusili spojit 
východ se západem. Měli vytvořit most.

Toto symbolické spojení lze spatřit u oděvu 
z velkomoravského období, který je sepnut 
ozdobným knoflíkem – slovensky gombíkem.

Pro většinu prvků je společným motivem 
GOMBÍK. Gombík již z dálky vizuálně 
identifikuje trasu. Inspirovaný je stříbrným 
šperkem, nalezeným v hrobu mladé dívky 
z doby kolem 9. století v Boršicích a dalšími 
artefakty z velkomoravského období.

Dalším společným prvkem je písmo, a to  
HLAHOLICE – písmo, které solunští bratři vy-
mysleli a používali. Tento optický a výtvarně 
působivý ornament je krásný, zdobný a vy-
vážený.

1. Boršice – Malý obelisk
Místo se nachází na rozcestníku obce 
směrem na Nedakonice a je začátkem 
označené cyklostezky přes pole směrem 
na Zlechov. Celý vrch obelisku je jakoby 
ovázaný plátnem. Uzavírá jej gombík, jenž 
je průvodním znakem několika prvků a je 
ozdoben chráněným ptáčkem BRHLÍKEM 
LESNÍM. Většina částí je odlita z nerezu. 

Nápis na vrchní části obelisku pochází z Prog-
lasu (dílo sv. Cyrila a Metoděje) a je napsaný  
v hlaholici – NAHÉ JSOU NÁRODY BEZ  KNIH.

Dále se zde nachází stručná historie obce 
Boršice (212 m n. m.):
• 40 000 př. n. l. – první doložené osídlení 

ze starší doby kamenné,
• 30 000 př. n.  l. – tábor lovců mamutů  

v nedaleké Chrástce,
• poté – trvalé osídlení od mladší doby 

kamenné až po Slovany,
• 12. stol. – domnělé založení vesnice 

Borešem z Rýzmburka,
• 1202 – první písemná zmínka o Boršicích,
• 1202 – Boršice se stávají součástí 

velehradského panství,
• 1250 – pravděpodobná stavba 

románského kostela,
• 1405 – první zmínka o boršickém 

duchovním správci P. Jakubovi,
• 1421 – kostel a celá vesnice vypálena 

husity z Nedakonic,
• 1453 – výstavba nového gotického 

kostela,
• 1461 – založení rybníka zvaného Veliký, 

zaniklého až v 17. století,
• 1630 – výstavba velkého cisterciáckého 

vinného sklepu,
• 1670 – stavba dnešního barokního 

kostela sv. Václava,
• 1791 – první písemná zmínka o škole  

v Boršicích,
• 1848 – zrušení panství a vznik samo-

správné vesnice,
• 1945 – Boršice osvobozeny vojáky 

rumunské armády.

Portrét sv. Metoděje je osazen do bylinného 
pozadí jitrocelových listů a je odlit z bronzu. 
Znak obce je také bronzový. Lipové listy 
srdčitého tvaru našeho národního symbolu.

2. Boršice – Vycházející slunce
Jedná se o horizontální stélu – na gombíku 
se nachází živočišný motiv – chráněný oboj-
živelník žijící v Chřibech – ČOLEK OBECNÝ.

Boršice – Malý obelisk. Boršice – ležící obelisk Vycházející slunce.

3. Boršice – Stůl setkání
Místa jsou symbolicky označena jmény 
SEDMIPOČETNÍKŮ (sv. Cyril, sv. Metoděj,  
sv. Sáva, sv. Angelár, sv. Kliment, sv. Naum  
a sv. Gorazd) – do kulatého stolu je zapuštěna 
štola s modlitbou OTČE NÁŠ v hlaholici  
a staroslovanštině. Hlaholice byla údajně 
čtvrtým jazykem, do kterého bylo Písmo 
svaté přeloženo. Ve středu stolu je písmeno 
S v hlaholici – kruh s trojúhelníkem. Toto 
písmeno rovněž zastupuje LOGOS – slovo.

Boršice – Stůl setkání.

4. Zlechov – Gorazdův obelisk
Tento obelisk se nachází na hranici dvou 
katastrů Boršic a Zlechova. Tento komolý jeh-
lan má ve spodní časti obelisku bronzovou 
sponu s nápisem v hlaholici, latině a česky 
CHVALTE PÁNA VŠECHNY NÁRODY (úryvek  
z Kyjevských listů). Tato spona obepíná obe-
lisk dokola a na rozích je ozdobena znaky 
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Zlechov – Gorazdův obelisk.

obcí Boršic a Zlechova. Název obelisku je 
připomínkou sv. Gorazda – žáka sv. Cyrila  
a Metoděje, jenž převzal po smrti sv. Meto-
děje štafetu svých učitelů. Je pokračovate-
lem jejich započatého díla. Tento vítězný 
obelisk spojuje nebe se zemí a do daleka 
symbolicky zvěstuje, které tři Božské ctnosti 
jsou pro člověka nejdůležitější.

Je to NADĚJE, která vysvobodila izraelce  
z egyptského otroctví, VÍRA která uzdravuje 
člověka a LÁSKA, po které všichni touží  
a kterou je potřeba darovat. Tato láska 
vychází ze srdce, které hoří. Srdce je prostor 
pro setkání s Bohem, s námi a s druhými.

Tyto symbolické atributy KOTVA, KŘÍŽ a SRDCE 
trčí jako maják do krajiny.

5. Zlechov – Mapa
Jeden z prvků vykresluje na plastické ma- 
pě krajinu kolem řeky Moravy a Dolno-
moravského úvalu. Na povrchu krajiny se 
nachází několik kopií artefaktů z období 
Velké Moravy (gombíky, pektorální kříž, kříž- 
ky a nákončí) nalezených přibližně v místech, 
kde jsou umístěny.

Dále jsou zde směrovky na města, která 
solunští bratři při své misii navštívili a kde 
také přebývali.
• Ellwangen 675 km – v klášterní pevnos-

ti zde byl více než dva roky vězněn 
Metoděj.  

• Benátky 766 km – setkání s akvilejským 
patriarchou.

• Řím 1 273 km – Konstantina a Metoděje 
zde spolu s jejich žáky přijal papež 
Hadrián II., Metoděj zde byl vysvěcen na 
kněze a v roce 869 n. l. zde zemřel sv. Cyril.

• Zalavar 332 km – na dvoře knížete 
Kocela zde počátkem roku 867 pobývali 
Konstantin a Metoděj při své cestě do 
Říma. Po Cyrilově smrti se sem Metoděj 
vrací jako arcibiskup.  Zlechov – Mapa.

Zlechov – Zeď.

• Ochrid 1 298 km – Kliment, jeden z Meto-
dějových žáků, zde po odchodu z Velké 
Moravy založil literární školu a působil 
zde jako biskup.     

• Soluň 1 318 km – v první třetině 9. století 
se zde do rodiny vysokého hodnostáře 
narodili bratři, mladší Konstantin a starší 
Metoděj.      

• Konstantinopol – Istanbul 1 639 km –   
Konstantin zde v době před cestou na 
Velkou Moravu studoval a následně také 
působil jako profesor filozofie na císařské 
univerzitě.

• Chersones 1 851 km – při své cestě k Cha- 
zarům zde Konstantin s Metodějem  
objevili ostatky sv. Klimenta.

6. Zlechov – Zeď
Tento kamenný val je opěrnou zdí, u kterého 
je vytvořena zpomalovací vlna a zároveň 
přejezd cyklostezky na druhou stranu 
silnice. Kamenný val je rozdělen šínami na 
tři části. Toto rozdělení má dilatační funkci. 
Tyto spáry překrývájí fragmenty plátna s hla-
holicí a lipovými listy. Výrazným detailem 
těchto reliéfních pruhů odlitých z nerezu 
je bronzový reliéf sv. Cyrila a Metoděje  
a znak obce Zlechov. Na vrchu zdi sedí 
ptáček KONIPAS BÍLÝ.

7. Zlechov – Želví křižovatka
Na křižovatce je kamenný kvádr osazený 
bronzovou deskou s historií obce Zlechov.

Stručná historie obce Zlechov (208 m n. m.) :
• 5 000 př. n. l. – první doložené osídlení  

z mladší doby kamenné,
• 300–400 – germánská osada z pozdní 

doby římské,
• 600 – slovanské osídlení prostoru 

opuštěné germánské osady,
• 12. století – pravděpodobný vznik 

dnešního Zlechova,
• 1202 – první písemná zmínka o Zlechovu,
• 1202 – Zlechov se stává součástí vele-

hradského panství,
• 1623 – vesnice vypleněna vojsky 

Bethlena Gabora a Turky,
• 1645 – další vyplenění vesnice, tentokrát 

švédským vojskem,
• 1791 – první písemná zmínka o škole ve 

Zlechově,
• 1848 – zrušení panství a vznik 

samosprávné vesnice,
• 1850 – stavba kaple sv. Anny ve středu 

obce,
• 1945 – Zlechov osvobozen vojáky 

rumunské armády,
• 1991 – vznik samostatné zlechovské 

farnosti,
• 1992 – zahájení stavby nového kostela  

sv. Anny.

Draperie textilu připomíná prostý šat, který 
býval sepnutý gombíkem. Toto plátno je 
doplněno textem CHVALTE PÁNA VŠECHNY 
NÁRODY (úryvek z Kyjevských listů).  
Zpod draperie vykukují tři ŽELVY, které se 
rozeběhly do světa. Tento druh želvy je na 
Moravě také chráněný.  Další chráněný tvor 
sedí na gombíku a jmenuje se BĚLOPÁSEK 
TOPOLOVÝ.

8. Zlechov – Vycházející slunce
Horizontální stéla, u které se na gombíku 
nachází živočišný motiv – chráněný had žijící 
v Chřibech – UŽOVKA STROMOVÁ.
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Zlechov – Želví křižovatka. Zlechov – Vycházející slunce.

Opatovce – Malý obelisk. Opatovce – Gombík na hrázi.

9. Opatovce – Malý obelisk
Celý vrch obelisku je odlit z bronzu a spodní 
část prvku je z hrubozrnného Božanovského 
pískovce. Uzavírá jej gombík, jenž je průvod- 
ním znakem několika prvků a je ozdoben 
chráněným ptáčkem BRHLÍKEM LESNÍM. 
Plátno zde připomíná prostý šat lidí z období 
Velké Moravy. Nápisy lemující  vrchní části 
obelisku pochází z Kyjevských listů (dílo  
sv. Cyrila a Metoděje) a je napsaný v hlaholici, 
latině a slovenštině.

Dále se zde nachází stručná historie obce 
Opatovce (204 m n. m.):
• 1113 – prvá písomná zmienka o obci –  

zápis tzv. Zoborskej listine. Opatovce 
patria k najstarším písomne zazname-
naným lokalitám na Slovensku. 

Název obce v čase: 
• 1113  – Svätý Hypolit, 
• 1378 – Apaty, 
• 1411 – Apati ante Trenczinium,  
• 1412 – Apathy,  
• 1598 –  Appati penes byrocz,  
• 1773 – Opatowcze,
• 1906 – Vágapáti,   

• 1918 – Opatovce,

• 1675–1946 obec bola viac krát takmer 
zničená povodňami a požiarmi,

• 1732 – vznik prvej pečate Opatoviec,
• 1877 – 1936 na území obce sa nachádzal 

panský majer s pivovarom a vodné mlyny,
• 1896 – postavená zvonica so sochou 

Panny Márie,
• 1916 – postavená kaplnka so sochou  

Sv. Rodiny,
• 1930 – vybudovanie hasičskej striekárne 

s podzemným priestorom na uskladnenie 
ľadu,

• 1936 – spustenie  kompy cez rieku Váh,

• 1948 – postavenie kríža ako poďakovanie 
za prežitie 2. svetovej vojny.

Provaz zde připomíná důležitou činnost  
v obci, kterou byla přeprava přes řeku  
Váh. Identifikaci obelisku zajišťuje erb obce 
Opatovce.

10. Opatovce – Gombík na hrázi
Tento gombík je směrovým ukazatelem 
a již z dálky jednoduchým tvarem vytváří 
orientační bod v krajině pro cyklisty, kteří se 
vydali na výlet nebo za historií Velké Moravy. 
Na každé straně ve směru jízdy je opatřen 
erbem obce Opatovce a města Trenčín.
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Základní škola
Škola pod rouškou nouzo-
vého stavu
Od začátku kalendářního 
roku mohli zlechovskou 
školu navštěvovat pouze 
žáci 1. a 2. třídy. Od ledna 
platila ve všech základních, 
středních a vysokých školách distanční 
výuka. Výjimka platila pro nejmladší 
žáky. Paní učitelky byly šťastné a snažily 
se předávat dětem první a druhé třídy 
maximum učiva v obavách, kdyby byla 
škola pro žáky zcela uzavřena.  Tyto obavy 
se později naplnily. Nekonal se tradiční 
školní ples ani karneval. Ale školáci si stačili 
karneval zorganizovat v únoru alespoň  
v jednotlivých třídách a v rámci školní 
družiny.  Od pondělí 1. března 2021 vláda 
zakázala osobní přítomnost dětí v mateřské 
škole a základní škole, kam děti ještě 
docházely. Povinnost vzdělávat se dálkovým 
způsobem nastala i pro prvňáky a druháky. 
A tak se žáci se svými učiteli setkávali 
prostřednictvím internetu, který tu a tam 
selhal. Ministerstvo školství prodloužilo 
školákům velikonoční prázdniny o 2 dny, ale 
povinnost distanční výuky trvala dál. Starší 
žáci zvládali distanční výuku samostatně,  
u mladších dětí pomáhali s distanční výukou 
rodiče. Tímto všem rodičům děkujeme za 
podporu, bez které by děti tento způsob 
výuky nezvládly.

Učitelé zpestřovali žákům výuku, jak to 
jen šlo. Děti se mohly pochlubit svými 
hračkami, učily se v pyžamech, kostýmech, 
nebo různě barevných oblecích. Některé 
třídy využily nabídky Slováckého divadla, 
na on-line vystoupení Hercův den. Herci 
Anna Pospíchalová a Martin Vrtáček děti 
provedli pracovním dnem herce. Ukázali 
dětem kostýmy, paruky, rekvizity a dali jim 

nahlédnout do tajů přípravy divadelního 
představení. A také jim několik ukázek 
zahráli. Děti byly nadšené, bylo to pro ně 
příjemné zpestření nouzového stavu.

Teprve 12. dubna vláda umožnila návrat dětí 
školy. Ve školách měla být rotační výuka, 
třídy se střídaly po týdnech. Zlechovské 
školy se však toto opatření nedotklo, 
protože stanovené opatření se týkalo škol 
s počtem větším než 75 žáků. Ve Zlechově 
do školy mohli nastoupit všichni žáci. 
Nesměli se však mezi sebou potkávat žáci 
různých tříd ani o přestávkách, ani při 
obědu. Také ve školní družině musela být 
každá třída zvlášť. Protože chyběl personál, 
čtvrťáci družinu nemohli navštěvovat. 
Všichni žáci ve škole a veškerý personál 
museli dvakrát týdně podstoupit antigenní 
test na Covid 19. U testování dětí v 1.–3. 
třídě mohli být přítomni rodiče. Personál 
musel stále chodit v respirátorech, dětem 
postačovala chirurgická rouška. Děti, které 
se z jakéhokoliv důvodu nechtěly účastnit 
povinného testování, musely zůstávat doma 
na distanční výuce. Jejich rodiče v takovém 
případě však nedostávali ošetřovné.

V dubnu proběhl zápis do 1. třídy. Letos 
probíhal bez přítomnosti dětí a rodičů ve 
škole. Bylo přijato 12 dětí, rodiče dvou dětí 
požádali o odklad školní docházky. V průběhu 
měsíce dubna byla dokončena rekonstrukce 
školního víceúčelového hřiště. Děti se staraly 
o školní králíky a protože zásoby krmiva 
a steliva se vyčerpaly, pan Hrabec z Agro 
Zlechov škole zásoby bezplatně doplnil. 
Tímto mu veřejně chceme poděkovat za 
podporu, kterou škole poskytuje materiálně  
i finančně. Mnoho dětí se zapojilo do výtvarné 
soutěže „Dělám, co mě baví“, kterou vyhlásila 
knihovna Staré Město k příležitosti oslav 
40. narozenin SVČ Klubka ve Starém Městě. 
Zaslali jsme krásné obrázky a ocenění na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Ceny převzali  
Darek Šmíd, Berta Vávrová a radovaly se také 

všechny děti, které se podílely na společné 
oceněné práci.

Od 17. května bylo umožněno setkávání dětí 
obou tříd ve školní družině. Proto se mohli 
do družiny opět vrátit i žáci 4. třídy, kteří do 
té doby družinu nemohli navštěvovat. Také 
venku nebyly nutné roušky. Povinnost mít 
zakryté dýchací cesty zůstala pro všechny 
ve vnitřních prostorách. Učitelé a další za-
městnanci školy se postupně podrobovali 
očkování proti Covid 19.

Začátkem května byly spuštěny nové webové 
stránky školy. Prvňáci navštívili obecní 
knihovnu. Seznámili se s tím, co všechno se 
dá v knihovně půjčit, vyzkoušeli si znalost 
českých pohádek a nakonec sledovali Po-
hádky ovčí babičky. Žáci 4. a 5. třídy si zajeli 
na dopravní hřiště do Uherského Hradiště, 
aby zjistili, jak na tom jsou se znalostí pravidel 
silničního provozu. Všichni slavnostně 
převzali průkaz cyklisty.

Všichni učitelé se radovali z úspěchu žáka  
5. třídy Darka Šmída. Při přijímacích zkouškách 
na víceleté gymnázium se umístil na listině 
přijatých uchazečů díky počtu získaných 
bodů na gymnáziích v Otrokovicích i v Uher- 
ském Hradišti na 1. místě. Gratulujeme  
k úspěchu! Do literární soutěže Píšu povídky, 
píšu básně, organizované knihovnou Bedři-
cha Beneše Buchlovana, se zapojili žáci ze  
3. třídy. Na 1. místě se umístil Šimon Pernička 
se svojí básní Covid-19 a na 3. místě se umístila 
Gabriela Burešová se svojí povídkou Pod 
rouškou tajemství. K ocenění jim gratulujeme.

Začátkem června v rámci projektového dne  
realizovala škola ve spolupráci se Slováckým  
muzeem výukový program Tajemství hrn-
čířské hlíny. Děti se seznámily s hlínou a je-
jím zpracováním. Dozvěděly se, co všechno 
hrnčíři potřebují pro práci v hrnčířské 
dílně. Všichni si zhotovili vlastní výrobek  
a vyzkoušeli si techniku zdobení keramických 
předmětů.

V pondělí 7. června proběhlo školní foto-
grafování, při kterém si prvňáci pořídili 
památeční fotografii Můj školní rok.

V pondělí 14. června pozvali školáci budoucí 
prvňáky do školy, aby je prostřednictvím 
pohádek seznámili se školou. O den později 
měli možnost prohlídky školy také rodiče 
budoucích prvňáků a zároveň mohli kon-
zultovat s učiteli a psycholožkou školy.Jedni školu skončili, jiní se do ní chystají. Na konci školního roku proběhlo pasování dětí na školáky.

1. třída distančně...
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Prvňáci se celý rok pilně učili a koncem škol- 
ního roku pozvali rodiče, aby jim předvedli, 
co všechno už dovedou. Při slavnosti je kni- 
hovnice Mgr. Zemancová PASOVALA NA ČTE- 
NÁŘE. Dostali od ní knížku se čtením na prázd-
niny a nechyběl ani dort od třídní učitelky.

Učitelé s uvolňujícími se opatřeními začali 
plánovat školní výlety. Plánovala se pro 
všechny třídy plavba po Moravě. Ti menší 
nasedali na loď ve Strážnici a starší ročníky se 
nalodily ve Spytihněvi.

Koncem školního roku se škola začala při-
pravovat na malování. Malování čeká celé 
druhé podlaží, včetně ředitelny a jídelny. 
Do stěhování pomůcek se zapojily děti a se 
stěhováním nábytku pomohli zaměstnanci 
obce. To už bylo na obzoru vysvědčení  
a vysněné prázdniny, na které se všichni moc 
těšili. Tak ať jsou plné sluníčka, radostných 
zážitků a pohody.

Za učitelský sbor zapsala Mgr. Marie Polášková

Indiánské dny na zlechovské škole.

Malí čtenáři
V pondělí 14. června knihovnice Mgr. Ze-
mancová slavnostně pasovala prvňáky 
na čtenáře. Už si umíme všechno přečíst, 
radovaly se děti. Potěšil je knižní dar i slad-
ká tečka v podobě dortu, která slavnost 
zakončila. Děkujeme všem, kteří nám na 
cestě ke čtenářství pomáhali.

Budoucí prvňáčci
V pondělí zavítali do naší školy budoucí prv-
ňáci. Sněhurka spolu se svými pomocníky 
trpaslíky je provedla pohádkovou říší. Děti 
při tom plnily různorodé úkoly a dokázaly 
tak, že jsou připravené stát se školáky. 

Na všechny se už teď moc těšíme!

Noví prvňáčci se seznamují se zlechovskou školou.

Pasování prváků na čtenáře.
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Z tvorby žáků druháků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lofinka

Moje kočka Lofinka má velké žluté oči, roztomilou hlavičku, černou srst, 
malé tlapky a bílý flíček pod krkem. Měla šest koťat, ale tři jí umřela. Má 
ráda, když ji hladím a drbu za ušima a pod krkem. A také ráda krade 
jídlo ze stolu. Chutná jí Whiskas a ráda si brousí drápky o koberec. 
Má opravdu dlouhý růžový a hrubý jazyk a mlsá smetanu. Má pelíšek 
za křeslem a je moc rozkošná. Máme doma ještě rybičky v akváriu  
a dvě andulky a Lofina si vždycky sedne na okraj pohovky a ty rybky 
pozoruje. A někdy i skočí na akvárium a myslí si, že je ulovila. Lofince 
každý říká jinak. Já jí říkám Košátko, máma Lofuš, táta jí říká Kocour  
a bráška Lofinka. Táta, když jde po chodbě a Lofka tam je také, vždyc- 
ky se před ním rozvalí a chce, aby si s ní táta hrál. Ještě na Lofku  
voláme Kočoure, Ňuňo chlupatá a někdy Čičino.

Rút Nováková, 2. třída

Těšíme se na léto...

To jsme my, žáci 2. třídy...
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Slohové práce žáků 3. třídy

Moje oblíbené místo
Já jsem ráda u nás na zahradě pod naší jabloní, kde je takový malý 
pařez, na kterém ráda sedím. Jsem tam moc ráda, protože když 
odkvétá jabloň, tak je to tam jako když nasněží. A taky nám tam 
pobíhají naše koťata a kočky. Koťata jsou plná radosti a také mně 
tam dělají společnost.

Jana Náplavová, 3. třída

Moje oblíbené místo
Moje oblíbené místo je můj pokoj. Proč je můj pokoj moje oblíbené místo? Protože tam mám svoje hračky, výrobky a knížky. Je v něm útulně a taky je tam dost místa na hraní. Někdy se tam zavřu, abych měla svůj klid. Mám tam taky tajné skrýše, kde si můžu schovat některé věci, o kterých nechci, aby se mi v nich nikdo hrabal. Dobře se mi tam spí. Když se v noci probudím a je ještě pořádná tma, tak se leknu, ale pak rozsvítím lampičku na nočním stolku a už se nebojím. U postele je pracovní stolek. Mám tam spoustu šuplíků, kde jsou hračky. Mám svoji knihovnu, kde mám svoje oblíbené knížky, například sadu knih Harryho Pottera. Tohle je moje oblíbené místo.

Gabriela Burešová, 3. třída

Moje oblíbené místo
Mám ráda všechna místa, kde jsem s rodinou a s kamarády 
celý den. Ale mám ráda i svůj pokojík, kde si můžu hrát.  
V mém pokoji je hezký barevný zvířátkový koberec, knihovna, 
vedle knihovny jsou šuplíky s oblečením a nad nimi mám 
poličky se vzpomínkami. Nad postelí mám ještě poličku s cé-
déčky a rádio. Moje krabice v pokoji jsou plné hraček, které se 
mi nevlezly do poliček. Vedle stolu s židlí je hudební koutek, 
domeček na hraní a na dveřích obrázky.

Dorota Zbořilová, 3. třída

Moje oblíbené místo
Moje oblíbené místo je v Itálii. Mám rád průhledné moře, 
jak šplouchá. A mám rád pláže a lidi, protože jsou hodní  
a navíc svítí celý den sluníčko. A ještě se mi líbí, že tam 
můžu objevovat nové věci. To je moje nejoblíbenější místo.

Lukáš Bauer, 3. třída

Třeťačky při relaxu.

Příspěvky žáků 4. třídy

Tobiáš Vávra, 4. třída

Distanční výuka 2. díl

Distanční výuka mě naučila více pra-
covat s počítačem. Tato výuka mi začala 
víc vyhovovat. Nemusela jsem tak brzy 
vstávat a měla jsem více času. Měli 
jsme jenom tři hodiny. Naučila jsem se 
samostatnosti, ale měla jsem hodně 
úkolů. 

Nina Lukášová, 4. třída

Online výuka

Online výuka ze začátku zněla jako vysněné studium, ale postupem času 
se to začalo měnit. Špatné věci na online výuce byly, že jsme se neviděli se 
spolužáky a měli jsme hodně úloh. Pozitivní věci na online výuce byly, že jsme 
nemuseli vstávat brzy, měli jsme méně hodin a hlavně jsme byli doma. Často 
byly problémy se systémem a hlavně s internetem. Teď, když už skončila tahle 
tragická komedie, tak jsem rád, že jsme to zažili, ale ve škole je to lepší.

David Vojtěšek, 4. třída
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Tvorba páťáků

Kadeřnice
Paní učitelka se nás zeptala, jaké je naše vysněné 

povolání. A moje je kadeřnice. Proto bych vám chtěla 

povyprávět, jak bych si to představovala.

V centru Uherského Hradiště bych si pronajala salón, 

který bych si naaranžovala podle svých představ. 

Pořídila bych si tam křesílka, zrcadla a všechno potřebné 

vybavení. Chtěla bych mít dámské kadeřnictví, ale 

stříhat děti by mi také nevadilo. Moc bych chtěla, 

aby ke mně chodilo mnoho lidí, proto bych se snažila 

neustále zdokonalovat a navštěvovat kurzy na nové 

střihy, účesy a barvení.

Už se moc těším, až vystuduji obor kadeřnice a budu 

se o své zákaznice starat. Budu velmi ráda, když se ke 

mně budou zase vracet.
Eva Oslzlová, 5. třída

Profesionální fotbalista

Mým snem je stát se profesionálním fotbalistou. Fotbal jsem 
si vybral, protože rád běhám a rád si hraji s míčem. Je to 
kolektivní hra, kde se můžu spolehnout na své spoluhráče.
Na fotbale je dobré, že jsi v kolektivu a také, že sportuješ. Dobří 
fotbalisté mají velký plat, jsou hodně známí a hlavně zdatní. 
Líbí se mi, jak fanoušci fandí a jaká je tam atmosféra. Účastním 
se fotbalových turnajů, kde sbírám spoustu zkušeností, od 
různých týmů. Rád vyhrávám a mám doma spoustu medailí.
Jednou bych se chtěl dostat do reprezentace nebo nějakého 
zahraničního klubu. Chtěl bych si splnit své sny!

Darek Šmíd, 5. třída

Výrobce automobilů

Jsem v páté třídě a rozhoduji se, čím budu jako dospělý. 
Chtěl bych být výrobcem aut.

Chci být výrobce aut, protože chci být slavný vynálezce. 
Budu vyrábět nová auta. Líbi se mi i veteráni. Můj strýc 
Pavel má dva veterány. Fiat 500, ten má červenou barvu  
a Škodu Spartaka, ten má světle zelenou barvu. A druhý 
strýc má anglického veterána Standard 10, ten má bílou  
a černou barvu. Ještě má starodávnou hasičskou stříkačku. 
Ale já bych chtěl vyrábět raději moderní, rychlá auta, 
protože mají různé tvary a vychytávky. Například 
samootvírací střechy, svítící podvozky a různé kontrolky. 
Nová auta jezdí na elektriku a plyn.

Na rozmyšlení mám ještě čtyři roky. Možná budu mít jiné 
povolání, ale toto se mi teď líbí.

Vratislav Pernička, 5. třída

Co budu dělat o prázdninách

Dnes vám chci povědět o mých prázdninách, co budu dělat.
Budu hlavně venku. S rodiči a pejskem budeme chodit na 
procházky. Jméno naší fenky je Sindy. Je hezká, tulivá, ale 
i někdy zlobivá. Také budeme hrát vodovou bitvu. To bude 
legrace.

To je prozatím všechno, doufám, že se vám to líbilo.

Tereza Krajčová, 5. třída

Sýrová omáčka

•  smetana 20 ml
•  tavený sýr 200 g
•  těstoviny
• sůl

Nejprve ohřejeme na pánvi smetanu. Přidáme dva 
čtverečky taveného sýru a necháme roztéct.

Do hrnce nalejeme vodu, přivedeme k varu a vložíme 
těstoviny. Vaříme asi 8 minut. Těstoviny slijeme a dáme 
na talíř. Zalijeme horkou omáčkou. Dobrou chuť!

Kateřina Klofáčová, 5. třída

Moje prázdniny

Chci vám povyprávět o tom, jak budou probíhat moje 

prázdniny. Snad se na to těšíte jako já.

Až přijdeme posledního června ze školy, začnou 

prázdniny! Nejdříve k nám přijedou sestřenky. Už 

se na ně moc těším, protože bydlí až v Praze. Určitě 

budeme mít napuštěný bazén, takže se budeme každý 

den koupat. Také pojedeme někam na výlet. Třeba do 

zoo.
Budou to super prázdniny! Už se na ně moc těším.

Tereza Zajícová, 5. třída

Rybí pomazánka

•  2 plechovky rybiček
•  lžička hořčice
•  malá cibule
•  250 g másla

•  sůl, pepř
•  okurek
•  rajčata
•  celozrnné housky

Okapeme rybičky od oleje, potom je dáme do misky. Přidáme nakrájenou cibuli, hořčici a máslo. Poté dochutíme solí a pepřem. V mixéru vše rozmixujeme. Nakrájíme si zeleninu. Rybí pomazánku natřeme na celozrnnou housku. Dáme to na talíř. A je hotovo.
David Hrabec, 5. třída

Vysněné prázdniny

Dnes vám popíšu, jak si představuji COVID prázdniny. 
Doufám, že se vám mé vyprávění bude líbit.

Tak určitě bych chtěl letět do vesmíru. Za mýma kamarádama 
mimozemšťnama. Hlavně za Pepou a Jožinem. Jožin mně 
volal, že se už těší a připraví hostinu. Doufám, že už nebude 
tak velký COVID, abych nemusel letět soukromou raketou. 
Vezmu s sebou i kamarády. Už se těšíme. Tak snad doletíme 
v pořádku.

Myslím si, že mé vyprávění bylo luxusní a zase někdy na 
shledanou!

Vojtěch Jakubík, 5. třída
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Školní výlet

Ve čtvrtek 17. června vyrazili prvňáci a druháci 
na výlet do Strážnice. Pluli lodí a lodník je cestou 
seznámil s životem kolem vody. Poté si prohlédli 

město z náměstí i z ptačí perspektivy.

Dne 16. června 2021 žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy vyrazili na plavbu, aby dopluli ze Spytihněvi do Napajedel, kde navštívili historický hřebčín.

Školní družina
Do školní družiny se v tomto školním roce 
přihlásilo 54 dětí. První oddělení navštěvovalo 
29 dětí a druhé 25 dětí. V září jsme s radostí 
začali vyrábět, sportovat a připravovat soutěže. 
Netrvalo však dlouho a epidemiologická si-
tuace se zhoršila. 19. října jsme museli zůstat 
doma a družina probíhala on-line. Hrát si na 
dálku přes počítač je dosti obtížné, přesto jsme 
se snažili děti rozptýlit a zabavit. Oblíbené hry 
byly: hledej předmět na určité písmenko, hra 
na paměť, na kukačky, jazykolamy, hádanky, 
malování a tvoření i cvičení při hudbě. Dne 
16. listopadu jsme se vrátili do školy a družiny. 
Blížil se předvánoční čas. S chutí jsme se pustili 
do tvoření vánočních ozdob, přání a dárků. 
Po Vánocích dále platila různá omezení. Akce, 
které jsme organizovali pro veřejnost, se 
nemohly uskutečnit. Oblíbený Karneval jsme 
ve družině pro radost dětí uskutečnili. Děti 
měly krásné masky a radost na nich byla znát. 

Ukázku z Karnevalu jsme natočili a dali sdílet 
pro radost rodičům na facebook školy.  A jak 
se říká, bylo to jak na houpačce. Opět radostný 
pobyt ve družině, na základě zhoršující se 
epidemiologické situace od prvního března 
vystřídala družina on-line.

Velikonoce se blížily, a tak jsme i na dálku 
vyráběli jarní a Velikonoční dekorace. Pro 
zpříjemnění času během distanční výuky jsme 
vyhlásili fotosoutěž pro žáky 3.– 5. tř.  s tématem 
„Jaro už přichází, jaro je tu“. Každý, kdo se 
chtěl zapojit, měl za úkol vyrazit  do přírody  
a vyfotit některý zajímavý detail z probouzející 
se přírody. Po uzávěrce k poslednímu březnu 
se sešlo deset zajímavých fotografií. Protože 
hodnocení bývá vždy náročné, skládalo 
se ze tří částí. První byla porota složená ze 
zaměstnanců školy. Druhou porotu tvořili 
čtyři muži, kteří se focením zabývají odborněji. 
Třetí hodnocení provedli žáci naší školy.  
Z každé části bylo vybráno pět prvních míst 
a za každé umístění získala daná fotka body. 

Součtem všech bodů vyšel konečný výsledek.  
Bylo zajímavé, že pohledy všech tří porot byly 
rozdílné, a tak nebyla fotka, která by nedostala 
žádné body. 
Závěrečné hodnocení prvních pěti míst bylo: 
1. místo – Lukáš Maňásek, 2. místo – David 
Hrabec, 3. místo – Vojtěch Jakubík, 4. místo 
– Tereza Krajčová, 5. místo – Šimon Pernička  
a Kája Mikulová. Všichni účastníci byli 
odměněni.
Jak proměnit zamilovanou čarodějnici Helgu 
v princeznu? To byl úkol, který čekal žáky 
naší školy při slavení Dne dětí 1. června.  
Čarodějnice se totiž nešťastně zamilovala 
do prince Pepy a aby se mohli vzít, musela 
čarodějnice vypít kouzelný lektvar, který z ní 
udělá princeznu. Potřebné ingredience do 
lektvaru ji pomohly obstarat děti rozdělené 
do skupin. Na sedmi stanovištích plnily různě 
náročné úkoly, a tak získaly jednotlivé části 
potřebné pro výrobu lektvaru. S výrobou pak 
pomohl strýc černokněžník Horymír a teď už 
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princezna Helga mohla za svým princem. Děti 
si užily při plnění spoustu legrace, osvědčily své 
znalosti i dovednosti a hlavně ví, že spolupráce 
se  vždy vyplatí!

Pro maminky ke Dni Matek jsme nacvičili 
muzikál Šípková Růženka. Tradičně tento svá- 
tek slavíme veřejně, ovšem ani letos tomu tak  
nemohlo být. Vystoupení jsme natočili a sdí-
leli maminkám na facebooku školy. Domů 
pak děti přinesly maminkám pěkné dárečky.

Městská knihovna ve Starém Městě vyhlásila 
výtvarnou soutěž na téma „Dělám, co mám 
rád“. Téma děti moc zaujalo, rádi jsme se do 
soutěže zapojili.

Že je smích nakažlivý zjistili všichni, kdo 
shlédli legračně zpracovanou verzi pohádky 
o Sněhurce s novým názvem O Něhurce  
a sedmi trapaslících. Nacvičili ji ve družině 
žáci 3. třídy. S výrobou kulis pomohli čtvrťáci. 
Za pomoc s výrobou kostýmů děkujeme 
mamince paní Drškové.

Napsaly vychovatelky Jitka a Saška

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina a pohádkové vystoupení.

1. června přišla do družiny čarodějnice Helga. 
Poprosila děti, aby jí pomohly proměnit se  

v princeznu. Při plnění úkolů na stanovištích 
získávaly děti ingredience na kouzelný lektvar.Karneval ve školní družině.

Výherci fotosoutěže na téma „Jaro už přichází, jaro je tu“.
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Mateřská škola
Léto je období, na které se všichni tolik těšíme, 
protože každý člověk potřebuje notnou dávku 
energie. Ta přichází se sluníčkem, a k tomu  
i dobrá nálada.  I my v naší mateřské škole toto 
velmi pociťujeme. Stačí se podívat na děti, jak 
běhají, skotačí a nejraději by trávily celý den 
na čerstvém vzduchu. Ale vrátíme se v čase, 
abychom vám mohli přiblížit, co se u nás událo. 
Po vánočních svátcích jsme se s dětmi přivítali 
opět 4. ledna. Povídali jsme si o krásách zimního 
období, zimním počasí, oblékání, zimních 
hrátkách na ledě i na sněhu. Děti si užívaly 
sněhu – koulovaly se, bobovaly a také nám 
na školní zahradě vyrostl nejeden sněhulák.  
V únoru jsme se vydali do říše pohádek a také  
se konal v prostorách MŠ dětmi oblíbený 
karneval. Děti si užily spoustu pohybu, her 
a zábavy. Díky patří rodičům za obstarání 
krásných masek. Pomalu jsme se chystali na 
jaro, ale 1. března se uzavřely dveře naší MŠ 
z důvodu špatné epidemiologické situace.  
V této době probíhala pro předškolní děti dis- 
tanční výuka ve formě pracovních sešitů a do-
brovolných úkolů. Konečně 12. dubna jsme v MŠ  
uslyšeli dětský smích. Do školky nastoupily 
pouze předškolní děti a děti rodičů pracujících 
v IZS. Přivítali jsme s dětmi jaro pěknými 
písničkami, pozorovali jsme probouzející pří- 
rodu, povídali o kytičkách, zvířátkách a také 
jsme vyráběli dárečky pro maminky k jejich 
svátku. 10. května se otevřely dveře pro ostatní 
děti. V měsíci květnu proběhl zápis a my se 
můžeme v novém školním roce těšit na 13 
nových dětí. Dále se realizovaly ekologické 
výukové programy. Pro naše nejmenší program 
„Mraveneček“ a pro starší děti program „Není 
odpad jako odpad“. Den dětí jsme oslavili 
výletem k hradu Buchlovu, děti s batůžky na 
zádech prožily příjemný den v přírodě plný 

Slunečný den si děti užily společným výšlapem 
na Barborku. Po cestě plnily úkoly  

a na závěr si našly poklad.

úkolů a dobrodružství. Příchodem ke kapli 
Sv. Barborky čekalo děti hledání pokladu.  
V červnu jsme s našimi budoucími prvňáčky 
navštívili ZŠ. Byl pro ně připraven pohádkový 
program s prohlídkou školy. V úterý 29. 6. 2021 
jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky  
v budově ZŠ, kde byli paní ředitelkou pasováni 
na školáky.

Co našim budoucím prvňáčkům přát? Trpě-
livost, radost z poznání nových věcí a rodičům 
nadhled a laskavý přístup. Věříme tomu, že 
pokud má dítě dané určité mantinely, časový 
plán, podle kterého se bude řídit celá rodina, 
dá se tento přechod proměny z předškoláka  
na školáka dobře zvládnout. Celý kolektiv MŠ 
přeje všem krásné prožití léta.

Ani v době „covidové“ nebyly děti ošizeny o karnevalový rej.
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Informace z knihovny

KNIHOVNA

Prázdninová otevírací doba
24. června   15.00 – 17.00
7. července      8.00 – 10.00
21. července 15.00 – 17.30
4. srpna  15.00 – 17.30
18. srpna      8.00 – 10.00
25. srpna   15.00 – 17.00

Obecní knihovna disponuje rozsáhlým fondem titulů. 
Půjčuje nejen knihy, ale i hry, knihy z edice Kouzelné 
čtení (k dispozici je i Albi tužka k zapůjčení), audioknihy, 
časopisy.
Novinky ve fondu a tipy  
na letní čtení:

Žáci 1. třídy ve zlechovské knihovně.

Setkávání pro maminky s malými dětmi
Od září bude opět fungovat pravidelné 
setkání, které je určeno pro miminka 
a děti, které ještě nechodí do školky. 
Cílem těchto setkání je nabídnout 
dětem prostor ke hře v kolektivu  
a maminkám společnost jiných dospě-
lých.
Doba na mateřské a následné rodi-
čovské dovolené je pro řadu maminek 
náročné období. Na určitý čas se dob- 
rovolně vzdáváme své kariéry a veš- 
keré své síly a dovednosti věnujeme 
dětem a rodině. Přestože je tato  
změna několikanásobně vyvážena ra-
dostí z našich dětí, je také v neustálém 
domácím kolotoči docela psychicky 
náročná. Center a klubů je v našem 
okrese několik, ale nespornou výho-
dou takového klubu maminek přímo 
v místě bydliště je absence složitého 
dojíždění a především navázání nových  
přátelství. Toto přátelství může napo-
moci lepšímu začlenění v obci např. 

pro nově přistěhované rodiny a také 
třeba vzniku případných dalších aktivit 
ve vesnici. Nespornou výhodou je i to, 
že děti, které „prošly klubem maminek" 
se lépe adaptují při zahájení docházky  
v mateřské školce.
Proto neváhejte, pozvěte své kama-
rádky a přijďte!

Kontaktní osoba:
Adéla Jelénková
e-mail: honelova.a@seznam.cz
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Farnost

Farní život probíhal od začátku roku ve zna-
mení Covidu 19.
Od 1. do 10. ledna 2021 se mohlo zúčastnit bo-
hoslužby nejvýše 10 %  účastníků, z celkového 
počtu míst k sezení, ostatní omezení z loňska 
zůstávala v platnosti. Mše svaté v neděli byly 
přenášeny prostřednicvím kanálu YouTube.  
Věřící se tedy mohli účastnit nedělní mše svaté  
alespoň dálkovým způsobem. Přenos zajišťo-
val Ing. Tomáš Zemanec ve spolupráci s varha- 
níkem Mgr. Stanislavem Halodou. Druhý varha- 
ník Mgr. Petr Haloda se střídal s bratrem při 
doprovodu mší svatých zejména o víkendech.
Správce farnosti Mgr. P. Rudolf Chmelař měl  
k ruce 2 kostelníky, Františka Třísku a Stanislava 
Vávru, který také působil jako lektor. Modlitbu 
růžence vzal na svá bedra Jiří Kočíř z Tupes, 
který zajišťoval v kostele všechny elektrikář-
ské práce. Ministrantů bylo málo, věrni této 
činnosti zůstávali Erik Zbořil, Marek Náplava  
a Pavel Němeček. Z těch mladších zodpověd-
ně sloužil David Hrabec. O květinovou výzdobu 
kostela pečovaly Marie Andrýsková a Ludmila 
Zajícová.
6. ledna – slavnost Zjevení Páně – lidově se 
této slavnosti také říká „Tři králové“. Připomí-
nají se totiž události spojené se zjevením 
Ježíše Krista: klanění tří mudrců v Betlémě.  
O této slavnosti se v kostele žehnala voda, 
křída, zlato a kadidlo.
Tříkrálového koledování bylo naplánováno 
na 10. ledna 2021. Charita hledala způsoby  
a možnosti, aby sbírka v období koronavirové 
pandemie mohla proběhnout bezpečně.
Tříkrálová sbírka v obci letos proběhla zcela 
netradičně.  Tradiční sbírka s koledníky byla na 
základě pandemie nemoci Covid-19 zrušena.
Přispět se mohlo do zapečetěných pokladni-
ček na obecním úřadu, v kostele, formou SMS, 
či bankovním převodem.
Tříkrálová sbírka začala 5. ledna a skončila 
v neděli 24. 1. 2021. Garantem sbírky v obci 
byl Ing. Antonín Haloda. Letos se vybralo na 
potřeby charity pro potřebné lidi 20 577 Kč.
Svátek Křtu Páně – neděle po slavnosti Zjevení 
Páně ukončila vánoční období.
Od začátku ledna se nemohlo vyučovat nábo- 
ženství. Koncem ledna začala příprava biřmo- 
vanců. Biřmovanci se setkávali každou sobotu  
na mši svaté. Rozšiřovali si znalosti v oblasti  
katechismu. Přednášky měli po zkráceném  ká-
zání, protože stále platila mimořádná opatření, 
která omezovala počet účastníků v kostele. 
Proto přes týden sloužil P. Chmelař mše svaté 
soukromě doma, v kostele pro omezený počet 
věřících (25 účastníků) byla slouženy mše svaté 
o sobotách a o nedělích. Ostatní věřící byli 
odkázáni na sledování on-line přenosu nedělní 
mše svaté prostřednictvím YouTube kanálu.

V posledním lednovém týdnu proběhl týden 
modliteb za jednotu křesťanů.  Svatoblažejské 
požehnání uděloval P. Chmelař hromadně 
při mši svaté na Hromnice. Následující den 
brigádníci provedli povánoční úklid kostela  

Život zlechovské farnosti

a odstranili vánoční výzdobu.  V pátek 5. února 
proběhla adorace a svátostné požehnání 
se mší svatou. Věřící měli přede mší svatou 
možnost svátosti smíření. Samozřejmě za 
dodržení platných mimořádných opatření.  
Adorace v této podobě probíhala každý 
následující první pátek v měsíci. P. Chmelař 
také navštěvoval nemocné, bylo jen potřeba 
se telefonicky nahlásit.
Od čtvrtku 25. února nestačila na zakrytí 
dýchacích cest rouška. Ministerstvo zdravot-
nictví přikázalo nošení respirátorů. Zbývající 
opatření zůstala beze změny. Ve čtvrtek 
25. února přijel místoděkan do farnosti 
na vizitaci. P. Karel Šenk, farář v Uherském 
Ostrohu, zkontroloval duchovně pastorační 
činnost a hospodaření, dokumentaci, nahlédl 
do kostela a spokojeně odjel.
V postní době se scházeli věřící 3 krát týdně 
na modlitbu Křížové cesty. Nedělní Křížovou 
cestu se věřící modlili po mši svaté a byla 
přenášena online. Před Velikonocemi mohli 
věřící přistoupit ke svátosti smíření 25. břez- 
na na Zvěstování Páně, 27., 28. března a na- 
posledy 1. dubna na Zelený čtvrtek.  
Brigádníci koncem března postavili Boží hrob 
a uklidili kostel. Velikonoční mše probíhaly 
jako obvykle, ovšem při omezeném počtu 
přítomných. Platil zákaz vycházení po 21. ho- 
dině, ale po dobu Velikonoc ministerstvo 
udělilo pro účast na bohoslužbách výjimku. 
Ne Velikonoční pondělí 5. dubna sloužil mši  
svatou P.  Radek Gottwald, který přijel na-
vštívit domů svoji nejbližší rodinu.
11. dubna skončil v ČR nouzový stav. Od 
12. dubna mohl P. Chmelař začít s výukou 
náboženství, protože byl už po aplikaci dru-
hé dávky očkování proti nemoci Covid 19.  
Každá třída měla výuku zvlášť, protože se děti  
z různých tříd nesměly setkávat.
V neděli Dobrého pastýře 25. dubna se věřící 
modlili za kněze, řeholníky a biskupy. Do 
kostela se od pondělí 26. dubna 2021 dostalo 
na bohoslužby více lidí než dosud. Striktní 
omezení na 10 % obsazení míst k sezení s no- 
vým nařízením vlády zmizelo. Mší svatých 
se mohlo dosud účastnit 30 věřící, nyní 
se počet rozšířil na 50. V platnosti zůstaly 
dvoumetrové rozestupy, s výjimkou členů 
domácnosti, desinfekce rukou při vstupu  
a ochrana dýchacích cest tj. respirátor nebo 
nanorouška.  Bylo nutné se také ještě zdržet 
používání svěcené vody a podávání rukou při 
pozdravení pokoje.
Od 29. dubna zahájil P. Chmelař přípravu 
dětí k prvnímu svatému přijímání. Příprava 
probíhala po mši svaté v kostele za pří-
tomnosti dětí a jejich rodičů.
V květnu se věřící scházeli 3× týdně k májové 
pobožnosti. Od pondělí 10. května se zvýšil 
také počet účastníků pohřbů a svateb z 15  
na 30 osob. Od 26. května už se mohly v ná-
boženství setkávat děti různých tříd, proto 
začal P. Chmelař s intenzivní výukou, aby 
děti dohnaly zameškané učivo. Poslední 
květnovou neděli při mši svaté četl duchovní 
správce pastýřský list biskupů k ukončení 
pandemie.

V neděli dne 30. 5. pro- 
běhl poslední on-line 
přenos mše svaté. Mno-
zí farníci vyrazili na pouť 
na Barborku.

V úterý 1. června měla farnost adorační den, 
který byl zakončený mší svatou. Před svátkem 
Božího těla brigádníci připravili kolem kostela 
zelené oltáře do všech světových stran, aby 
si věřící průvodem kolem oltářů tento svátek 
připomenuli. 

V době pandemie farnost nemohla pořádat 
žádné společné akce pro farníky. Proto se 
sešla ve čtvrtek 10. června farní a ekonomická 
rada, aby projednala plán práce na další 
období.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na  
místě opatrný optimismus. K němu také 
patří návrat k bohoslužbám v jejich nor-
mální podobě. Proto se mohou věřící po-
stupně  vracet do kostelů, pochopitelně při  
zachování příslušných hygienických opatření 
a s potřebnou mírou opatrnosti. Je však 
načase, abychom si opět připomněli, že 
svěcení svátečního dne je jedním z přikázání 
Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast 
na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom 
projevili Bohu vděčnost za překonání této 
vlny pandemie a přicházeli do kostela podě- 
kovat trvale a pravidelně s ještě větší horli-
vostí než dříve. Radostnou zprávou je, že 
můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze 
srdce všem žehná Mgr.  P. Rudolf  Chmelař.

P. Radek Gottwald při velikonoční mši svaté.
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Spolky
Myslivecký spolek Vlčí důl 
Spolková činnost byla vzhledem k pandemii 
značně omezena, a to jen na plnění základní-
ho plánu lovu stanoveného státní správou 
myslivosti.

Tento plán se nám podařilo splnit jak v lovu 
drobné zvěře pernaté (bažant kohout), tak 
i srstnaté (zajíc). Lov spárkaté byl splněn 
odlovem pěti kusů srnců, uloven myslivecky 
byl pouze jeden. Ostatní za nás nalovili řidiči 
na E50. Prase divoké u nás nemá plánovaný 
odlov a loví se na povolení. Celkem bylo 
uloveno 8 kusů.

Český zahrádkářský svaz
V roce 2020 provedl ČZS Zlechov rekon-
strukci soc. zařízení ve sklípku. Rekonstrukci 
provedl svépomocí Jiří Gottwald – zednické  
a obkladačské práce, vodo-topo František 
Talák. 
Obec nám umožnila zdarma zlikvidovat suť  
z bouracích prací.

I nadále tlumíme škodnou jakou je např. 
liška, kuna a jiné myslivosti škodící zvířata. 
Celou zimní sezonu, v takzvaném období 
nouze, všichni naši členové přikrmují zvěř 
jadrným, objemovým i dužnatým krmivem. 
Naše péče se projevuje zlepšením stavu, a to 
zvláště u drobné zvěře.
Ve spolupráci s obecním úřadem se snažíme 
obnovovat remízky vsazováním nových 
stromků a staráme se také o biopás od 
Starého Města. Zde postupně odstraňujeme 
ochranné pletivo a na podzim zbývá 
odstranit ještě cca 1/3 plotu.
Lovu zdar!

Zdeněk Petržela

Biopás od Starého Města, kde postupně dochází k odstranění ochranného pletiva.

Výřad po úspěšném honu 2019.

Ulovený divočák.Spolek po jarním sčítání zvěře.
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říci, že někteří z této čtveřice se představí  
i v podzimní části mistrovské soutěže. 

SK Zlechov je už 30 let   
v řadě v krajských 
fotbalových soutěžích
V sezóně 1990/91 se ve Zlechově hrála na- 
posledy soutěž mužů pod hlavičkou okres- 
ního fotbalového svazu. I když v této sezóně 
skončil Zlechov až na 7. místě, tak z důvodu 
reorganizace krajských soutěží jsme postou- 
pili do 1. B třídy, ve které jsme hráli nepřetržitě 
28 let a poslední dvě sezóny jsme byli 
účastníky 1. A třídy. V sezóně 2021/22 vstoupí 
Zlechov do 31. sezóny v krajských soutěžích  
a přejme si, aby tam ještě hodně dlouho 
vydržel. Za tento úspěch určitě patří velké 
poděkování všem hráčům, trenérům, členům 
realizačního týmu a funkcionářům SK Zlechov, 
kteří se na tomto úspěchu za posledních  
30 let podíleli.

SPOLKY

SK Zlechov
Pod pokličkou SK 
V zimní přestávce převzal mužstvo jako hlavní 
trenér Jaroslav Vanda ze Starého Města. Hráči 
zahájili zimní přípravu 15. ledna a začali se při- 
pravovat na záchranářské práce v 1. A třídě. 
Kvůli Covidu byly po nějaké době zakázány 
tréninky a čekalo se, jestli vůbec začne jarní 
část soutěže. Nakonec FAČR, stejně jako 
minulý rok, soutěže ukončil, a protože nebyla 
dohrána ani podzimní část, tak se opět  
z žádných amatérských soutěží nepostupuje 
ani nesestupuje. První přípravné utkání po 
rozvolnění jsme odehráli v Ořechově, kde jsme  
zvítězili 3 : 2. Branky stříleli Gábor, Vaněk H. 
a Bělaška. Další přípravné utkání jsme ode- 
hráli na Velehradě, kde jsme zvítězili 2 : 0.  
Branky stříleli Šmatelka a Mikula. Těžký sou- 
peř měl následovat o dalším víkendu, kdy  
měly přijet do Zlechova FC Velké Karlovice 
+ Karolinka, účastník krajského přeboru. 
Večer před zápasem nám oznámili, že ne-
přijedou a náhradního soupeře se už tak 
narychlo nepodařilo zajistit. Nakonec proti 
SK Zlechov nastoupili bývalí hráči Zlechova. 
Zápas nakonec skončil vysokým vítězstvím 

mladých 8 : 2. Branky zaznamenali Gábor (2),  
Velcr (2), Kedra F., Duchtík, Rosůlek F., Šmatelka,  
za hosty Rosůlek L. a Zajíc. První červnový 
víkend jsme prohráli v Buchlovicích 4 : 0  
a další víkend jsme zvítězili v Topolné 4 : 2.  
Branky vstřelili Mikula (2), Balíček a Vaněk T. 
Poslední přípravné utkání jsme odehráli na 
domácím hřišti proti Kunovicím, ve kterém 
jsme po vyrovnaném prvním poločase na-
konec prohráli 4 : 0. Po zápase s Kunovicemi 
nastala hráčům bezmála třítýdenní přestávka 
a další sezóna startuje v pátek 9. července. 
Den poté, v sobotu 10. července, přijede na 
domácí půdu mužstvo Ořechova. Následující 
sobotu 17. července jsme pozváni do Starého 
Města na turnaj čtyř mužstev. Už je známo  
i rozlosování turnaje – od 13:00 Jiskra Staré 
Město – SK Zlechov, 14:15 FK Kunovice – TJ 
Topolná, 15:45 o 3. místo, 17:10 o 1. místo. 
Pak už následuje předkolo poháru KFS (25. 7.),  
1. kolo poháru KFS (1. 8.), víkend 7. a 8. 8. 
už bude patřit mistrovským utkáním v 1. A 
třídě. Do přípravných utkání v jarní části 
zasáhlo celkem 24 hráčů. Na zkoušku zde 
byli Lukáš Gábor (Viktoria Otrokovice), Tomáš 
Jurča (Jarošov), Jiří Omelka (Slavkov), Tomáš 
Vanda (Staré Město). O případném posílení 
mužstva se stále jedná a už teď můžeme 

Mužstvo bývalých hráčů v zápase, který 
nahradil zrušené utkání s Karlovicemi.

V Buchlovicích stála štěstěna na straně  soupeře 
a Zlechov odjížděl s prohrou. 
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Kynologický klub vracíme ke klasickým tréninkům. V červenci  
a srpnu máme prázdninový režim, kdy si uží- 
váme se svými rodinami po boku psích par-
ťáků.

Takže krásné léto všem …
Výbor KK Zlechov

Do roku 2021 jsme vstoupili za přísných vlád- 
ních opatření, souvisejících s covid-19. Pro  
nás to znamenalo uzavření cvičiště a zrušení 
jarní školky štěňat, na kterou bylo přihlášeno 
18 pejsků různých plemen. První akcí na 
cvičáku byly 25. 4. 2021 zkoušky podle Ná- 
rodního zkušebního řádu a Mezinárodního 
zkušebního řádu, kterých se zúčastnilo 9 tý- 
mů, z toho 6 zkoušku úspěšně složilo. Nastou-
pili nejenom němečtí ovčáci, ale i howavart,  
bílý švýcarský ovčák, rottweiler a novofun-
dlandský pes.

Naší velkou akcí, na kterou jsme se všichni 
těšili a věřili, že se uskuteční, byla tradiční 
výstava německých ovčáků, letos se zadá-

ním titulu CAC, která se uskutečnila 8. 5. 2021. 
Na výstavu, kterou přijel posuzovat rozhodčí 
ing. Karel Strouhal, se přihlásilo 50 jedinců 
tohoto plemene. Vážíme si účasti psů ve třídě 
veteránů, které letos prezentovaly dvě feny 
Olli Lonadard, která si odvezla titul Nejlepší 
veterán a Peree Abea z Mirkova chovu. Obě 
ve věku 10 let. Za psy Karlo vom Team Arlett  
a v dlouhostrsté variantě pes Conan Rossburg, 
oba odjeli s titulem Nejlepší veterán, oba 
ve věku 9 let. Nejočekávanější je vždy třída 
pracovní, titul CAC, Krajský vítěz, vítěz třídy 
získala fena Agi BRI-Jack a dlouhosrstá Marylin 
z Agíru Bohemia. Ve psech si titul CAC, Krajský 
vítěz a vítěz třídy vyběhal Villy Gard Bohemia.

V dubnu a květnu proběhly kurzy štěňat, 
kterých se zúčastnilo 13 týmů. Tyto kurzy 
budou pokračovat ještě i v červnu. Pomalu se  

Agility při Kynologickém klubu Zlechov za rok 2020 
1. Závody 

V roce 2020 se členové agility účastnili ofici- 
álních závodů hlavně na Moravě a v Čechách, 
kde skvěle reprezentovali náš klub. Rok 2020 
byl bohužel ovlivněn epidemiologickými 
opatřeními. 

2. Reprezentace 

Z těchto důvodů byly zrušeny všechny akce,  
kterých se reprezentace juniorů a dospělých 
měly zúčastnit. Zvláště u juniorské reprezen- 
tace je to z pohledu našich členů škoda, neboť  
jejich výsledky naznačovaly možnost kvali-
fikace na Mistrovství světa juniorů ve Finsku.

3. Mistrovství České republiky  
V srpnu se uskutečnilo Mistrovství České re- 
publiky mládeže v Trutnově. Z našeho klubu  
se zúčastnila Zuzana Jelínková, která se 

umístila na 2. místě v jednotlivcích a 6. místě  
v družstvech a Adéla Čejková, která se v jed-
notlivcích umístila na 9. místě a ve družstvech 
na 7. místě. A také Anastázie Ondrúšová, 
která zažila premiéru a víceméně získávala 
zkušenosti z velkých závodů. I tak byla hod- 
nocena v jednotlivcích i družstvech shodně  
na 8. místě. Adéla Čejková se po úspěšné 
kvalifikaci zúčastnila i Mistrovství České 
republiky dospělých a ve velké konkurenci 
obsadila se svým družstvem 7. místo.

4. Agility pro děti a začátečníky   
V roce 2020 pokračovaly speciální tréninky 
agility pro děti a začátečníky. Na členech jsou 
vidět velké pokroky a i v roce 2021 budou 
tyto tréninky pokračovat. Z důvodu velkého 
zájmu uvažujeme o otevření druhé výcviko-
vé skupiny.

5. Závody ve Zlechově   
Členové agility v roce 2020 uspořádali tradič-
ní podzimní závody, které byly účastníky 
pozitivně hodnoceny. V roce 2021 plánujeme 
tuto akci opět pořádat.

6. Naše plány na rok 2021   
Budou to intenzivní tréninky agility s trenéry 
a reprezentanty z České republiky. Pořádání 
oficiálních závodů – přepokládaný termín  
18. 9. 2021.
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V rytmu života 

Hmotnou sbírkou jsme podpořily zvířata v Archeoskanzenu Modrá, který musel kvůli 
koronavirovým opatřením opakovaně zavřít.

Okolí čističky odpadních vod jsme vyčistily 
od odpadků při akci ,,Ukliďme Zlechov''.

Mnoho z vás jistě začátkem roku zaznamenalo 
v médiích výzvy: „Adoptuj si zvíře na víkend“ 
nebo „Pozvi zvíře na oběd“. Jednalo se o pod- 
poru českých ZOO nebo ZOO-koutků, které 
musely kvůli koronavirovým opatřením opa- 
kovaně zavřít své brány a přišly tak o důle-
žité příjmy. A protože nám to přišlo jako 
dobrý nápad, rády jsme se do této výzvy 
zapojily. Zkontaktovaly jsme se s vedoucím 
Archeoskanzenu Modrá panem Slámou  
a hmotnou sbírkou jsme podpořily zvířata, 
která zde volně chovají. Bylo to pro nás moc 
příjemné setkání a zvířatům se to očividně 
také líbilo. V mžiku jsme byly obklopeny 
slepicemi, husami, kozami a dokonce si pro 
nějakou tu dobrotu přišel i sám „pan osel“.

V dubnu nás čekala další vydařená akce 
„Ukliďme Zlechov“, a protože nám čistota  
v naší obci není lhostejná, vypomohly jsme 
úklidem v okolí čističky odpadních vod.

O měsíc později jsme rozhýbaly Zlechov 
během a to doslova. Počasí nám přálo, a tak 
si tratě dlouhé 3 a 9 km mohla vyzkoušet 
bezmála devadesátka běžců! Všichni doběhli 
do cíle v pořádku, možná malinko zmožení, 
ale s nadšením. Děti čekala v cíli sladká od- 
měna a na nejrychlejší dospělé láhev výbor-
ného vína z vinařského sklepa Stojanov. 
Každý účastník běhu navíc dostal i pamětní 
list. A pokud nám to okolnosti dovolí, rády 
tuto akci naplánujeme i v dalším roce a bu-
deme se těšit na všechny běžce i neběžce.

Abychom načerpaly síly na další akce, odjely 
jsme ve druhé polovině května na naše 
oblíbené KOPÁNKY, kde jsme strávily necelé  
4 dny v příjemném prostředí Bílých Karpat. 
Užily jsme si nejen cvičení jógy, běhu, ale 
i výletů po okolí. Letos to byl výšlap za 
Žítkovskými bohyněmi, který byl hodně 
zajímavý. Mimo to jsme absolvovaly před-
nášku o přírodní kosmetice a také o zdravé 
výživě, na které jsme se například dozvěděly 
o zdravém cukru, a proč je důležité jíst 
proteiny. Nechyběla samozřejmě ochut-
návka některých výrobků. Závěrem stojí za 
zmínku, že letošní perlou našeho pobytu 

byl „Chytrý kvíz“, ve kterém jsme si prověřily 
naše znalosti i práci v týmu. Myslím, že  
jsme se všechny dobře bavily a už s napětím 
čekáme na další ročník.

Stejně jako v předchozích letech patřil i letos 
poslední červnový víkend akci „Cvičení se 
špekáčkem“. Novinkou jubilejního 5. ročníku 
byla lekce společenského tance Cha-cha 
pod vedením Olivera Fuska. Během cvičení 
se nám podařilo vybrat finanční hotovost  
a společně s vybraným vstupným jsme tyto 
peníze darovaly lidem v tornádem zasažené 
oblasti na Hodonínsku.

A co nás čeká dál? 10. 7. 2021 prázdninový 
cyklovýlet po vinařských stezkách Uher-
skohradišťska, v srpnu již tradiční výšlap 
na Lysou horu a od září snad již pravidelné 
cvičení v tělocvičně ZŠ. Noví zájemci jsou 
srdečně vítáni.

Přejeme krásné prázdniny a příjemné letní 
dny.

Zájem o 1. ročník akce „Rozhýbejme Zlechov během“ byl velký. Počasí přálo a tratě dlouhé 3 a 9 km si přišla vyzkoušet bezmála devadesátka běžců.

Výšlap za Žítkovskými bohyněmi.

Letos už popáté jsme na venkovním hřišti ZŠ 
pořádaly Cvičení se špekáčkem.
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Ukliď me Zlechov

Vítání občánků
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Budování cyklostezky
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Rozhýbejme Zlechov během
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První svaté přijímání

Letní bouře



ČERVENEC 2021 /1
STRANA 32 Z HISTORIE / OSOBNOST OBCE

76. let od osvobození obce
30. dubna 2021 jsme si připomněli 76. výročí od osvobození naší obce. Položením věnce u památníku obětem II. světové války zastupitelstvo obce  
děkuje všem, kteří se přímo či nepřímo postavili fašismu a věnujeme jim naši vzpomínku.

František Jakubík
... přezdíván „Burgundský král“, „postrach moravských vinařů“ či „alchymista“. Tento kontroverzní vinař se věnuje vínu od svých 
třiceti let, kdy v roce 1963 vysadil první vinohrad ve Zlechově a v roce 1967 zde vyrobil své první víno. Původním povoláním 
byl stavební technik. Vinohrad a výroba vína se mu stala koníčkem, láskou a nakonec tou největší vášní a ctižádostí. František 
Jakubík pěstuje hrozny, které od prvopočátku sklizně zpracovává cíleně na archiv. Hrozny jsou sbírané koncem října až 
listopadu, a tak dosahují vysoké přírodní cukernatosti. Při zpracování vína na archiv se výhradně používá samotok, hrozny se 
oddělují od třapin a odzrňují, čím se velmi zjemní chuť vína. S pomocí moderní metody řízeného kvašení si víno zachovává  
svůj výrazný odrůdový charakter ve vůni i chuti. Vína nejsou filtrována. 
Archiv pana Jakubíka dosahuje přes 220 různých vzorků až po ročník 1968. Jsou to vína vysoké kvality, ceněné sběrateli 
a majiteli vinných archivů nejen u nás, ale i v zahraničí. Např. Rulandské bílé 1975 bylo oceněno pěti zlatými medailemi  
a Rulandské červené 1982 bylo za dramatických okolností vyvezeno z komunistického Československa do Francie, kde 
údajně pod jménem francouzského kupce získalo v soutěži nejvyšší ohodnocení. Francouzi prý dosud nevědí, že tento Pinot 
Noir na zlatých svazích Côte-d'Or v Burgundsku, za které bylo považováno, nikdy nedozrálo! 

Říká se o vás, že jste král burgundských 
vín…    
Nazvali mě tak druzí, protože pěstuji 
Chardonnay, což je součást odrůdy 
burgundské bílé. Burgunda bílá má pět 
klonů a Chardonnay je jedním z nich.  
Za komunistů byla jen Burgunda bílá  
a Chardonnay nebylo. A přišel převrat, bác 
a najednou bylo Chardonnay. To jen na 
vysvětlenou. Králem mě nazvali daleko 
v minulosti, protože jsem všude získával 
zlaté a stříbrné medaile. Mám těch medailí 

plnou tašku, Na celostátních výstavách 
mám samé šampiony.

Jak to všechno začalo, jste z vinařského 
rodu?    
Záviděl jsem svým kamarádům, že mají 
vinohrady. Tatínkovi jsem vytýkal, že 
nemáme vinohrad. Říkal mi: Synu, víš kolik 
je to práce? Vinohrad jsem si proto založil 
až jako dospělý a své první víno jsem 
vyrobil v roce 1967 po čtyřech letech od 
výsadby. Mám jej ještě založené v archivu. 

Okamžitě jsem na to víno dostával na 
soutěžích šampiony a zlaté medaile a 
nejvyšší ocenění. A od té doby byla pro mne 
stříbrná ponížení.

To zní jako malý zázrak. Nikdo vás víno 
dělat neučil a hned takové výsledky?    
Byl jsem samouk. Původně jsem stavař. 
Víno jsem se učil dělat podle literatury. 
Skoupil jsem veškerou tehdy dostupnou 
literaturu, přeložené knížky, učebnice 
z vysoké školy.

Historické pohlednice zachycující dřívější podobu obce.



ČERVENEC 2021/1
STRANA 33OSOBNOST OBCE

Jste perfekcionista?    
Jsem ctižádostivý. Nechci být druhý.

Pamatujete si, kolik jste vysadil do prvního 
vinohradu hlav a jaké to byly odrůdy?    
Vysadil jsem tehdy celých dvanáct arů 
vinohradu, co mám za domem. Je tam přes 
tisíc keřů. Každý řádek má svou odrůdu. 
Z kraje jsou dva řádky Ryzlinku, dva řádky 
Chardonnay, dva řádky Müller Thurgau, 
pak Tramín, Frankovka a Rulanda modrá. 
Potom na pergolách bylo Veltlínské červené 
rané. Ohromné úspěchy jsem slavil  
s tzv. křížencem od Vaška Skřivánka, 
šlechtitele vína z Polešovic, který byl mým 
velkým přítelem a učitelem.

Začínal jste jako samouk. Čím to je, že víno 
od vás je jiné než vína ostatních vinařů?   

Po mamince jsem zdědil ohromné čichové 
a chuťové vjemy. Byla výborná kuchařka. 
Vařila na svatbách. Díky tomu jsem 
nemusel víno chutnat. Mám abnormálně 
vyvinutý čich i chuť. A to je pro vinaře, 
který chce dělat výborné víno, základní 
předpoklad úspěchu. 

V čem jste ve srovnání s ostatními vinaři 
jiný?   

Mám tři hesla, jak udělat kvalitní víno – 
čistota, čistota, čistota. Nemůžu sklízet 
nemocné hrozny, abych měl těkavé octové 
kyseliny už v hroznech. Jdu do vinohradu 
a cítím ty těkavky na deset metrů. To je ten 
můj nos.

Co děláte pro své zdraví a dlouhověkost?   

Vozí mi brynzu z nejkvalitnější ovčárny na 
Slovensku, také sýr, žinčicu. Zbožňuju sýry. 
Z Dánska dostávám originál Blue Castello, 
Francouzi mě vozí kozí sýr. Nejím salám. 
Když vidím vysočinu podle starého vzoru, tu 
koupím, taky křemešníka a uherák. Ale aby 
byla dnes vysočina celá bílá od špeku, to ať 

Proti náletům špačků chrání František Jakubík svůj vinohrad ve Zlechově sítěmi. (DENÍK/ Pavel Bohun) 

si nechají. Prostě se snažím žít zdravě,  
a proto si nakupuju mnohé věci sám.

Co doporučujete začínajícímu vinaři, 
aby vyrobil kvalitní víno, řekněme 
jakubíkovského typu?   

V každém případě, nikdo není tak chytrý, 
aby hned všechno věděl. Také jsem měl 
problémy, že jsem dojel z koštu a seděl jsem 
do noci ve sklepě, a říkal jsem si, proč on má 
to Chardonnay nebo Tramín lepší než já? 
Takže jsem s tím vínem mluvil.  
Takový se už nenarodí. Mladým vinařům 
doporučuju, aby se naučili s vínem mluvit, 
jako to dělám já.

S výrobou ledového vína jste byl první 
v republice nebo na světě?  

Nevím, že by tehdy někdo v zahraničí dělal 
taková vína, ale v republice jsem byl určitě 
první. Bylo to 7.11.1971 při - 8 °C.

Říká se o vás, že jste alchymista… 

Nikdo nevěřil, že takové víno, jaké dělám 
já, je možné udělat. Tvrdili, že musím být Prosinec 2011 –  čekání na ledové víno.

MOTTO: „První je víno a všechno ostatní je až potom.“  František Jakubík
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nějaký čaroděj u Petrových kamenů nad 
Karlovou studánkou v Jeseníkách. Každý 
si představoval, že dělám víno nějak 
chemicky, nebo nějak pokoutně, což ale 
není pravda. Právě naopak, všechno je to 
maximální čistotou a maximální oddaností 
tomu vínu. Od prvopočátku, od hroznu. 
Používám ušlechtilé kvasinky a tvořil jsem  
si taktéž své kvasinky.

Jaké víno máte nejraději? 

Mám rád všechna vína, ať je to jaká chce 
odrůda. Samozřejmě zbožňuji Burgundu 
bílou, čili Chardonnay, a proto se mně 
říká burgundský král, protože to mě nejvíc 
proslavilo po celém světě.

Prý jste z vína vytvořil lék na paradentózu. 
Jak to s vínem udělat, aby nám nevypa-
daly předčasně zuby? 

Díky vínu mám doposud všechny zuby své  
a to mi bude 88 let. Víno obsahuje tanin. 
Ten je obsažen ve slupkách a Rulanda 
modrá, Frankovka, Modrý portugal, 
Cabernet Savignon jej tam na rozdíl od 
bílých vín má. Stačí náprstek. Víno je třeba 
cedit mezi zuby v zavřených ústech. To 
dělám tak dlouho, až je to víno v ústech 
až odporné, že všechno dobré už jsem 
vyčerpal. Ty dásně to sebraly. Ale pouze 
modrá odrůda. Ta obsahuje rezveratol, 
který nám pročišťuje žíly. A tanin je důležitý 
proto, aby nám stahoval dásně, aby se nám 
neodhalovaly zubní krčky.

Kdo ze známých osobností ochutnal vaše 
víno? 

Karel Gott, Felix Slováček, Tomáš Baťa, Laďa 
Kerndl, ten přiletěl vrtulníkem. Buřinky mě 

OSOBNOST OBCE

Tomáš Baťa ochutnal vína Františka Jakubíka 22. září 2006 v jeho sklípku ve Zlechově.  
(Foto: DENÍK / Pavel Bohun)

hrály před domem a Petr Dudešek dirigoval 
koncert před chalupou. Autobus zastavil, 
vystoupily jeho Berušky a bylo koncertino. 
Ve tři hodiny v noci zase jednou zastavila 
Moravanka béčko, pobočka Slabáka.  
Do rána u mě koncertovali. Nikdo 
nenadával, všichni byli v oknech. Jela 
Stříbrňanka okolo a ptala se jich: Komu 
hrajete? Frantíkovi. Tak my budeme hrát 
s vámi.

A když jsme u té písničky, jakou o víně 
máte nejraději? 

Chodníček bělavý mezi vinohrady. To je 
moje oblíbená. Když Jakubík vstoupil do 
sálu na degustaci, muzikanti okamžitě 
chytali housle a hrál se Chodníček bělavý… 
A všichni muzikanti mi to dodnes hrají.

Co považujete za svůj úplně největší 
vinařský úspěch? 

Je to příběh z roku 2002. Tehdy jsem se 
účastnil světové dražby vín ve veletržním 
paláci na výstavišti v Praze, kde byly 
zastoupeny všechny státy, kde se vinná 
réva pěstuje. Šampionem se tam stala 
sedmička mého Tramínu červeného z roku 
1979, kterou tam vydražili za nejvyšší cenu 
– dvacet tisíc korun. Ty peníze jsem tehdy 
věnoval na onkologii.

Dozví se někdy někdo všechny vaše 
komplexní vědomosti o víně? 

Ve vinohradě jsem šťastný, žiju v přírodě. 
Letos budu mít 88 roků. Každý den ráno 
vstanu a jdu dělat do vinohradu. Mám 

František Jakubík při jednom ze svých 
vyhlášených bálů v sále společnosti Agro 

Zlechov. (Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun)

kolem krásnou krajinu. Mám projetý celý 
svět. A celý svět jezdí taky za mnou. Byli  
u mě lidé snad ze všech koutů zeměkoule, 
kde se dělá víno. Z indického oceánu, 
z Francie, z USA, jižní Ameriky, Číny, taky 
z Gruzie. Své kompletní tajemství vinařství 
si odnesu do hrobu. Zatím si nikdo 
nezasloužil, abych mu všechno prozradil.

Zdroj: Kapesní průvodce 2002 po vinařských 
oblastech a vínech České republiky – Helena 
Baker a Magazín Patriot – Miroslav Urubek.

Zdroj foto: SLOVÁCKÝ deník.cz/Pavel Bohun

František Jakubík a Karel Gott  
při setkání v roce 1984.
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Bilík Jaroslav     95 let
Bilíková Františka 90 let
Kořínková Anežka 89 let
Vávrová Františka 89 let
Dudová Zdeňka  88 let
Procházková Marie 87 let
Gajdošíková Marta 87 let
Janáková Věra  86 let
Orgoňová Božena 86 let
Novotná Marta  86 let
Vávrová Miroslava 85 let
Čučová Františka  85 let
Trávníček Květoslav 85 let

JUBILEA

Společenská kronika od 1. 1. do 30. 6. 2021

Mareček František 85 let
Bartošík Miloslav  85 let
Kolínská Marie  85 let
Žák Jiří   84 let
Ševčíková Božena 83 let
Vojtěšek Josef  83 let
Jiřičná Věra  83 let
Kutálek Josef  83 let
Kutálková Marie  83 let
Bartošíková Marie 83 let
Bartošík František 83 let
Trnčáková Vlasta  83 let
Jacková Marie  82 let

Náplavová Marie  82 let
Hubáček Josef  82 let
Bilíková Marie  82 let
Frýzová Marie  82 let
Stehlík Jaroslav  82 let
Timko Michal  82 let
Kužma Zdeněk  81 let
Kučíková Věra  81 let
Šantavá Marie  81 let
Gottwaldová Věra 81 let
Polášek Alois  80 let
Oslzla Josef  80 let
Mařák Stanislav  80 let
Stehlíková Ludmila 80 let

Kukolová Mariana 
Marková Lilien
Čapková Zuzana

NAROZENÍ
12/2020

Polášek Dominik
Lukášová Ema
Kapitánová Jasmína
Motlík František

1. 1. – 30. 6. 2021

Bilík Marek 
Grossmannová Jasmína
Sedlář Adam

ÚMRTÍ †12/2020

Ševčík Jaroslav 
Ohera Jaroslav 
Herůdková Marie 
Gottwaldová Marie 
Sluková Zdeňka 

1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Bednaříková Josefa     Bartošík Josef

Vítání občánků
18. 6. 2021 v 16 hodin   
Vaněk Tobiáš (5. 9. 2020), Maděra Jiří (1. 10. 2020), Kukolová Mariana  
(2. 12. 2020), Marková Lilien (6. 12. 2020), Čapková Zuzana (6. 12. 2020), 
Kapitánová Jasmína (26. 4. 2021)

Mazáč Richard 
Bednaříková Jana 
Náplavová Ludmila 
Tománková Jarmila

18. 6. 2021 v 16.30 hodin   
Gottwald Jakub (14. 4. 2020), Polášek Dominik (2. 2. 2021), Lukášová 
Ema (25. 4. 2021), Motlík František (14. 5. 2021), Grossmannová 
Jasmína (19. 5. 2021), Sedlář Adam (25. 5. 2021)

Platinová svatba
Tento rok oslavili manželé Františka a Jaroslav Bilíkovi platinovou 
svatbu. 12. května 2021 to bylo přesně 70 let od chvíle, kdy se 
vydali na společnou cestu životem. Významné jubileum oslavili 
v rodinném kruhu. Navíc paní Františka Bilíková (roz. Otrusinová) 
oslavila začátkem března 90. narozeniny a pan Jaroslav oslavil  
v polovině června 95. narozeniny.
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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 1/2021 vyšlo 1. 7. 2021. 
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 20. 11. 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

15.–17. 10. 2021
Slovácké hody s právem

– termín bude upřesněn –
Zlechovský gulášek

11.–12. 9. 2021

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

Pro chvilku oddechu ...
Křížovka: Ústa moudrých ... (dokončení v tajence)

LETNÍ PROMÍTÁNÍ
červenec a srpen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 14 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Vodorovně:
A – PLANETKA; OBESLAT
B – VLASTNÍ ELSE; ŠEDESÁT KUSŮ; HÁDANKY
C – PRŮKAZNÍ LISTINA; HOLANDSKÝ LÉKAŘ;  
       ANI NÁHODOU (OB.)
D – VLHKÝ HUMÓZNÍ LES; VODÁCKÝ POZDRAV;  
      DÍLO; NEOBUTÁ
E – POKLES; SMĚNEČNÉ RUČENÍ; STEH;  
      SYN (ANGL.)
F – tajenka
G – DRUH PAPOUŠKA; SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA;  
      NÁŠ FILOLOG; ŽENSKÉ JMÉNO
H – SILNÝ PROVAZ; PAPOUŠEK; ÚLOHA;  
      KÓD INDONÉSIE
I  – OBRAZ SVATÝCH; CÍL STŘELCE; ČILI
J – DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA; SOUOSTROVÍ USA;  
      NEKOVOVÝ PRVEK
K – PATŘÍCÍ IVANOVI; NAŠE HEREČKA

Nápověda: KOTT, LATUS, NEAR, SHINSAKU, PAAW

Svisle:
1 – ČÁST KOŇSKÉHO POSTROJE; KULITI
2 – NEMOUDŘE; SCHRÁNKA NA TĚLO  
      MRTVÉHO
3 – ISLANDSKÁ KORUNA (ZKR.); PLAZ;  
      KLADNÁ ELEKTRODA
4 – ŘEKA NA SUMATŘE; ŘADA UDÁLOSTÍ;  
      UKAZOVACÍ ZÁJMENO
5 – ÚSILÍ; NUŽE; OXID ZLATNATÝ
6 – ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU;  
      DOVÍDAT  SE (ŘÍDCE); MEGAVOLT (ZN.)

7 –   KOPNUTÍ; PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ;  
        ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
8 –   JEDOVATÝ STROM; HLT; NAŠE HORA
9 –   MĚSÍC STARÉHO ŘECKÉHO KALENDÁŘE;  
        OKO (BÁSN.); POZDRAV
10 – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ZKR.); JMÉNO 
        CHURCHILLA; RUDNÉ DOLY (ZKR.)
11 – VANOUT; URČITÍ; TROUCHNIVĚNÍ
12 – ODĚV (SLANG.); KOČKOVITÉ ŠELMY;  
        NÁŠ HEREC

13 – STRANA (LÉKAŘ.); SPOJKA;  
        ORGÁN ZRAKU
14 – ODE DNE VYDÁNÍ (Z LAT.); ČÁST JIHLAVY
15 – DŮVĚRNÉ OSLOVOVÁNÍ; ZASNĚNÁ


